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Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem
tud.
Móricz Zsigmond

MUNKATERV 2022–2023- es TANÉV

Jogszabályi háttér
-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 27. § (3) bekezdésnek megfelelően az
intézmény éves munkatervet készít, valamint a 70. § (2) pontja értelmében a nevelőtestület
dönt a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról.
-A nevelési –oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §
meghatározza a munkaterv tartalmát.
-A 2022-2023-es tanév rendjéről szóló 4/2017. (VII. 29.) BM rendelete
- Intézményünk szakmai munkáját meghatározza még: az intézmény Pedagógiai Programja
és Helyi tanterve

A 2022/2023-es tanév feladatai:


Az iskola szabályzatainak, pedagógusok munkaköri leírásának aktualizálása



A KRÉTA újabb funkcióinak bevezetése, a nevelőtestület támogatása és a szülők
tájékoztatása



Az iskola oktatási színvonalának megtartása és emelése a változások közepette is



Az adminisztrációs munka gördülékeny irányítása



A zenei együttesek és jól felkészült növendékek szerepeltetése a nagyobb
nyilvánosság előtt, zenei versenyeken, rendezvényeken, fesztiválokon való részvétel



A megyei, regionálist rendezvényein történő színvonalas közreműködések
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A zenei pályára, versenyekre készülő növendékek felkészülését segítő foglalkozások
biztosítása



Tehetséggondozás (nemzetközi, regionális kurzusok és versenyek szervezése,
tehetségkutatás)



Felzárkóztatás – képességekhez mérten megvalósított fejlesztés hangszeres és
elméleti tárgyakban egyaránt



Külső kapcsolatok bővítése



Új tanárok beilleszkedésének segítése, a gyakornokok iskolán belüli mentorálásának
megszervezése



A pedagógiai munka folyamatos értékelése



Minősítések segítése, sikeres eljárások támogatása

Általános feladataink


Magas színvonalú oktató-nevelő munka megvalósítása



A tanszakok konkrét, hatékony munkavégzése, munkaszervezése



A vezetőség és a nevelőtestület által hozott döntések mindenkire kötelező
érvényűnek való elfogadása



A tanulókkal való foglalkozás tartalmasabbá tétele, különös tekintettel a hátrányos
helyzetben lévő és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésére



A tanórán kívüli lehetőségek (zenekarok, kamaraegyüttesek) igény szerinti bővítése,
az ott folyó munka színvonalas megszervezése



Pályázatok figyelemmel kísérése, azokon való részvétel



A mulasztások számának csökkentése



Az iskola külső megítélésének folyamatos javítása, az igények megismerése és
azokhoz való igazodás



Aktív kapcsolat az oktatási és kulturális intézményekkel, illetve fenntartóval.

Kiemelt pedagógiai feladatok
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A Pedagógiai Programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő
adott évi, kiemelt feladataink vannak:
- a tanulók főtárgyi és melléktárgyi előmenetelének figyelemmel kisérése egész
évben, a kiemelés és a felzárkóztatás lehetőségeinek meghatározása érdekében
- a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése, a hiányzások csökkentése
érdekében
- a tanulók önálló tanulásának segítése
- a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése,
gyakorlás a tanult hangszeren),
- a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire,
tehetséggondozás, versenyekre, hangversenyekre való felkészítés

Helyzetelemzés
Tárgyi feltételek
A zeneiskola feladat ellátásához szükséges székhelye:
2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.
Telephelyek: 2458 Kulcs, Kossuth Lajos út 75.
2431 Perkáta, Dózsa György út 13.

Az intézmény tárgyi és működési feltételei jónak mondhatóak, mind a hangszerek, mind a
tantermek vonatkozásában. Megfelelő felszereltségű, tiszta, szép környezetben folyik az
oktatás, mindannyian arra törekszünk, hogy továbbra is barátságos, kellemes körülmények
várják a zenét tanuló növendékeinket.
A telephelyeinken, az általános iskola tantermein kívül, Perkátán a Győry - kastély két terme
biztosítja a megfelelő körülményeket a zavartalan oktatáshoz. Kulcson eddig a Faluházban és
a Fekete István Általános Iskola tantermeiben folyt az oktatás, de most az iskola bővítése
miatt oktatás helyszínéül, konténertermeket is igénybe vesznek a kollégák.
A zeneiskola növendékeinek a hangszeres tanulmányok végzéséhez –a hangszerkölcsönzés
keretei között –megfelelő méretű és állapotú hangszert biztosít, melynek használatban való
karbantartását, felújítását az iskola végezteti el a működtető hozzájárulásával és
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finanszírozásával. A zongorák hangolása és esetleges nagyobb javításai az előzetesen
tervezett költségvetés alapján történik.

Személyi feltételek
A Zeneiskola működtetéséhez szükséges személyi feltételek a törvényi előírásoknak
megfelelően a következők:
- intézményvezető 1 fő

- intézményvezető –helyettes 2 fő

- iskolatitkár 1 fő

- pedagógus 34 fő

- NOKS 3 fő

- technikai dolgozó 3 fő

Szakmai feltételek
A 2022/2023- as tanévet teljes szakos ellátottsággal indítjuk, az intézményben az oktatónevelő munkát a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező
pedagógusok végzik.
A következő táblázat az azonos tárgyat tanító tanárok közösségét összefogó (szakmai
munkaközösségek, tanszakok) vezetőket (munkaközösség-vezetők) tünteti fel.
Tanszak

Tanszakvezető

Tanárok száma

Billentyűs

Matolcsi Katalin

9

Fafúvós-, rézfúvós és

Tótin István

6

kamarazene
7

Vonós és akkordikus

Juhos Melinda

10

Zeneismeret, vokális, jazz-

Szabó Edina

10

billentyűs- és pengetős
tanszak

Tanulói adatok:
Tanulók létszáma a 2021 –2022–es tanévben: 452
Tanulócsoportok száma: 31
- kötelező tárgy: szolfézs (előképző): 5
- kötelező tárgy: szolfézs (1-4. osztályig): 22
- kötelezően választható tárgy: zenetörténet: 5, jazz-elmélet: 1
- zenekarok: vonós zenekar: 1; harmonika zenekar: 1; fúvós zenekar: 1; jazz-zenekar: 2; gitár
zenekar 1.

Továbbképzések
Név

Óra

Továbbképzés jellege

Matolcsi Katalin

30 óra

Szakmai továbbképzés

Kaszás Éva

30 óra

Szakmai továbbképzés

Konkoly Krisztina

30 óra

Szakmai továbbképzés

Tágincevá Irén

30 óra

Szakmai továbbképzés

Tótin István

30 óra

Szakmai továbbképzés

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Intézményünk tehetségponttá válása kapcsán kiemelt figyelmet fordítunk a
tehetséggondozással kapcsolatos programunkra, mely biztosítja a kiemelkedő tehetségű,
zenei pályára készülő növendékeink számára a felvételi vizsgára való sikeres felkészülést,
illetve tanulmányi versenyeken való megmérettetést.
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A 2022/23-as tanév kiemelt nevelési-oktatási feladatai
A 2022/23-as tanév helyi munkarendje
A tanév első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)
Az utolsó napja: 2023. június 15. (csütörtök)
Első tanítási nap: 2022.szeptember 9. (péntek)
Utolsó tanítási nap: 2023.június 9. (péntek)
Őszi szünet: Utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2022. november 7. (hétfő).
Téli szünet: Utolsó tanítási nap 2022. december 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási
nap 2023. január 2. (hétfő).
A tanítás első féléve 2023. január 20-ig tart. Ennek megfelelően az iskolában a féléves
meghallgatások 2022. december 12-21-ig, és 2023. január 9-20 -ig tartanak.
Félévi bizonyítványok egyeztetése 2023. január 27.
Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2023. április 12. (szerda)
A II. félév vizsgaidőszaka 2023. május 22-től június 10-ig tart.
A művészeti alap- és záróvizsga, valamint a „B” tagozatos növendékek vizsgája június 5-8
között kerülnek megrendezésre.
Év végi adminisztráció, bizonyítványok egyeztetése 2023. június 8-12-ig.
Év végi bizonyítványok kiosztása: 2023. június 14.
Tanévzáró Nevelőtestületi Értekezlet: 2023. június 15.
A tanév idejére eső államilag kijelölt ünnepek (munkaszüneti napok)
- november 1. (kedd)
- március 15. (szerda)
- április 7. (Nagypéntek)
- április 10 (Húsvét hétfő)
- május 1.(hétfő)
- május 29.(Pünkösd hétfő)
Ledolgozások:
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2022.december 17 - Adventi koncert, december 21-e ledolgozása
2023. március 11 - Regionális Vonós találkozó, április 5-e ledolgozása.

Tervezett értekezleteink
2022 . augusztus 22. Alakuló értekezlet
Témáink: Második intézményvezető választása, a beiratkozó növendéklétszám, óraszámok
egyeztetése. Felelős: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes
2022. augusztus 24. Vezetői értekezlet
Téma: A tanév menetének a kialakítása, az intézmény fontosabb célkitűzései, események,
dátumok, tanítás nélküli munkanapok dátumainak meghatározása.
Felelős: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes
2022. szeptember 1. Nevelőtestületi értekezlet
Intézkedési terv ismertetése.
A 2022/2023-as tanév munkatervének elfogadása, az első félév programjainak előkészítése.
Felelős: Intézményvezető, általános intézményvezető- helyettes, szakmai intézményvezetőhelyettes
2022. november 23. Nevelőtestületi értekezlet
Témák: a félévi koncertek, meghallgatásokkal kapcsolatos tudnivalók megbeszélése, az
Adventi koncert és az Újévi Gála műsorának és lebonyolításának konkretizálása.
2023. január 20. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
Témák: a tanév első félévének lezárása, a vizsgák, koncertek eredményeinek összegzése, a
pedagógiai munka értékelése. A második félév programjainak előkészítése, megbeszélése, a
lebonyolítás felelőseinek kijelölése.
2023. április 12. Tantestületi értekezlet
Téma: a Sándor Frigyes Napok koncertjeinek megbeszélése, műsorok összeállítása, a
rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felelősök kijelölése.
2023. június 15. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
Témák: a 2022-2023-es tanév összegzése, lezárása, értékelése.

Tanítás nélküli munkanapok
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Időpont

Felhasználás célja

1. nap

2022. október 17.

Csapatépítő program

2. nap

2023. január 20.

Félévzáró Nevelőtestületi
Értekezlet

3. nap

2023. április 21.

Sándor Frigyes Hét
Gála- tanári koncert

4. nap

2023. április 24.

Tantestületi értekezlet

Hagyományos rendezvényeink a 2022-2023-es tanévben
Szeptember 31.
A Zene Világnapja alkalmából rendezett program, az iskola melletti Sándor Frigyes Téren a
zeneiskola zenekarai, (harmonika zenekar, fúvószenekar, vonós zenekar, gitár zenekar,
együttesek, jazz formációk) lépnek fel. (felelős: igazgató, tanszakvezetők, zenekarvezetők,
kulturális munkatárs)

November 30.
Regionális Népdaléneklési Verseny

December 17.
Adventi koncert az Evangélikus templomban, az iskola tanárai és diákjai közreműködésével.
(felelős: intézményvezető, kulturális munkatárs)

2023. január 13.
Újévi Gála a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában. (felelős: kulturális munkatárs,
zenekarvezetők)

2023. február 22.
Farsangi növendék hangverseny (felelős: tanszakvezetők, tanszakok tanárai)

2023.március 11.
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Iskolánk által szervezett Regionális Vonós Találkozó (felelős: tanszakvezető, tanszak tanárai,
kulturális munkatárs)

2023. március 20.
„Jazz-café” – jazz-zenekaraink bemutatkozó koncertje. (felelős: tanszakvezető, a tanszak
tanára)

2023. április 17-21. Sándor Frigyes Napok
- 17-én Növendékhangverseny
- 18-án Térzene , rajzkiállítás megnyitója
- 20-án Szülő- diák koncert, Vetélkedő
- 21-án Gála – Tanári koncert, Sándor Frigyes Díj átadása
(felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, tanszakvezetők, kulturális munkatárs)

2023. május 19.
Pünkösdi koncert – Mesterek és tanítványok az Evangélikus templomban (felelős:
tanszakvezetők, kulturális munkatárs)

2023. június 14.
Évzáró Koncert az iskola melletti téren, utána az alapvizsgát tett növendékek névvel ellátott
lakatjainak felhelyezése a téren lévő, erre kijelölt szoborra. (felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők, kulturális munkatárs)

Egyéb programok:
Augusztus


23-26-ig - Tanszaki megbeszélések
Felelős: Tanszakvezetők



28-29-szolfézs órarend kialakítása
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Felelős: intézményvezető-helyettes, tanszakvezető

Szeptember


5 - 6- Egyéni adminisztráció
Felelős: az iskola tanárai



7-8 – Szülői értekezletek, órabeosztások.
Felelős: az iskola tanárai



12 – Munka alkalmassági vizsgálatok ellenőrzése
Felelős: intézményvezető



14- órarendek leadása
Felelős: tanárok



17- én a rácalmási „Tökfesztivál” keretében a harmonika zenekar szereplése.
Felelős: Juhos Melinda



21- Az iskola munkatervének elkészítése
Felelős: intézményvezető



Subecz Kornélia részt vesz a „Boldogság óra” programban. A zeneiskolában havi egy
foglalkozást tart egy szolfézs csoportba járó gyermekek részére.



30-án Zenei világnap (térzene)
Felelős: tanszakvezetők, zenekarvezetők, kulturális munkatárs

Október


A X. Farkas Ferenc zongoraversenyre készülő növendékek meghallgatása.
Felelős: tanszakvezető, felkészítő tanárok



6-9 –ig Hárfafesztivál (Gödöllő)- részt vesznek Nagy Veronika növendékei
Felelős: Nagy Veronika



17-én Szakmai csapatépítő nap.
Felelős: szabadidő-szervező, tanárok



26- án Hóvégi koncert.
Felelős: szabadidő-szervező, tanszakvezetők, tanárok
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November


4-én „Banatski Sabor” népzenei seregszemle Deszken. Iskolánkat a harmonikazenekar
képviseli.
Felelős: Juhos Melinda



16-18. X. Farkas Ferenc zongoraverseny, Dunakeszi
Felelősek: tanszakvezető és a felkészítő tanárok



30-án Regionális Népdaléneklési Versenyt rendezünk növendékeink és a régióban
működő alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére. (Fel. : Szolfézs
tanárok)

December


6-án „Fúvósok ha találkoznak” fúvós kamarakoncert
Felelős: tanszakvezető, a tanszak tanárai



17-én Adventi koncert az Evangélikus templomban
Felelős: szabadidő-szervező, szakmai igazgatóhelyettes, tanszakvezetők, tanárok



12-21- ig vizsgahangversenyek tanáronként minden növendék részvételével.

Január


11-én ”B” tagozatos növendékek félévi meghallgatása.
Felelős: szakmai intézményvezető-helyettes, tanszakvezetők



13-án Újévi Gála
Felelős: kulturális szervező, zenekarvezetők



20-án Félévzáró értekezlet. Adminisztráció.
Felelős: kulturális szervező, zenekarvezetők



29-én „Téli harmonika növendékbemutató hangverseny” Budapesten. A harmonika
zenekar, Juhos Melinda vezetésével szerepel.

Február


22-Farsangi növendékhangverseny
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Felelősek: tanszakvezető és a tanszak tanárai.


Fejér Megyei Alapfokú Művészeti Iskolák Rézfúvós Versenye, Mór
Felelős: Balogh Zoltán András

Március


X. Országos Zenekari versenyt
Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, zenekarvezetők



11-én Regionális Vonós találkozó
kulturális szervező, a vonós tanszak vezetője és tanárai



17- 18-án Törökszentmiklóson a Gordonkafesztivált



26-án „Tavaszi harmonika növendékbemutató hangverseny” Budapesten a Fischer
Annie zeneiskolában
Felelős: Juhos Melinda



Fejér-Somogy-Tolna-Veszprém Megyei Zeneiskolások Furulyaversenye
Felelős: Vári Péterné



„Jazz-café” - jazz-zenekarok, énekesek bemutatkozó koncertje.
Felelős: Szabó Attila, Eged Márton, Birinyi Ádám, Baruts Bence, Kész Petra



27-29-ig Lapról olvasási verseny 4. osztályos korig.
Felelős. : Tanszakvezető, a tanszak tanárai

Április:


5-én Szanyi Irma Zongoraverseny, Székesfehérvár
Felelős: felkészítő tanárok



„Medjunarodni Susret Harmonikasa 2023” Pula Horvátország. Nemzetközi Harmonika
Verseny, melyen iskolánk növendékeit Juhos Melinda méretteti meg.
Felelős: Juhos Melinda



17-21-ig Sándor Frigyes napok. Növendékek és tanárok részvétele a rendezvényen.
Felelős: intézményvezető, kulturális munkatárs, tanszakvezetők



24-én Tantestületi kirándulás
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Május


8-án Iskolai etűdverseny a fa- és rézfúvós tanszakon
Felelős: tanszakvezető, a tanszak tanárai



11-14-ig testvériskolai látogatás Zakopanéba (Lengyelország), a Mieczysław Karłowicz
Állami Zeneiskolába. Közös koncert az ottani diákokkal.



16- től év végi koncertek
Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, tanszakvezetők, tanárok



17-„ Kakaó koncert”- hangszerbemutató hangverseny az óvodások számára
Felelős: Kulturális munkatárs, tanszakvezetők



18 -19 – Nyílt napok
Felelős: tanszakvezetők, iskola tanárai



17 -23- Év végi szolfézs összefoglaló órák
Felelős: Szabó Edina



Banda Ede és Friss Antal Gordonkaversenyt látogatja meg Kaszás Éva tanítványaival.



„Fúvósok ha találkoznak”- fúvós kamarazenei koncert
Felelős: tanszakvezető, a tanszak tanárai



22-jún.2-ig- „A” tagozatos növendékek év végi meghallgatása
Felelős: tanszakvezetők, intézményvezető-helyettesek



„Fantast 2023” Nemzetközi Zeneiskolai Verseny – Óbecse (Szerbia). Szóló produkciók:
hegedű, cselló és harmonikán tanuló növendékek versenyzése.
Felelős: a vonós- akkordikus tanszak vezetője és tanárai



26-án Pünkösdi koncert – Mesterek és tanítványok az Evangélikus templomban
Felelős: tanszakvezetők, kulturális munkatárs

Június


5,6- án – „B” tagozatosok év végi beszámolója
Felelős: tanszakvezetők, intézményvezető-helyettesek



7-8 án - alapfokú művészeti - és záróvizsgák
Felelős: tanszakvezetők, intézményvezető-helyettes



9,11- Felvételi meghallgatások
Felelős: intézményvezető-helyettes, tanszakvezetők
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13-ig- Év végi adminisztráció
Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tanárok



14- Év végi hangverseny és bizonyítványosztás
Felelős: szabadidő szervező, tanszakvezetők, iskola tanárai



15- Évzáró Nevelőtestület Értekezlet
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes



16- Felvételi meghallgatás
Felelős: intézményvezető-helyettes, tanszakvezetők



26-30-ig Nyári zenekari tábor
Felelős: intézményvezető, kulturális szabadidő-szervező, zenekarvezetők

Részvétel országos, regionális és megyei versenyeken


X. Országos Ádám Jenő Dalverseny



VII. Országos Csembalóverseny



XI. Országos Fuvola-Duó Verseny



XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny



XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny



VIII. Országos Szaxofonverseny (A szaxofonverseny első és második fordulójában a
„Mini” és I-IV. korcsoportok számára előírt kötelező mű kottája itt tölthető le.)



XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny



X. Országos Zenekari Verseny

Ellenőrzési és értékelési terv
Belső ellenőrzés
Ellenőrzés

Ellenőrzés

ideje

tárgya

Ellenőrzés módszere

Felelős

Visszacsatol
ás
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tő-helyettesek,
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Folyamatosan

Belső
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önértékelés
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terv
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elkészítése

Tételes ellenőrzés:

Hangszerkarba

Hiányok
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ntartó,

pótlása

nyilvántartásba vétele

tanszakvezető
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k
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pótlása

Folyamatosan

Tanítási órák

Óralátogatás

Intézményveze Szakmai
tő,

megbeszélés

intézményveze
tő-helyettesek,
tanszakvezető
k, BECS-tagok
2022.

Vizsgák,

Vizsga és

Intézményveze Szakmai

december-

meghallgatáso

koncertlátogatás

tő,

2023 január;

k

megbeszélés

intézményveze

2023. május-

tő-helyettesek,

június

tanszakvezető
k

Minősítések/ tanfelügyeletek a 2022/2023-es tanévben
Tanfelügyelet: 2023 tavasza

Dőr Gabriella
Balogh Zoltán András

Önértékelési folyamatban részt vesznek: Dőr Gabriella
Siklósi-Pók Gabriella
Lak Gyöngyi
Székely Zoltán

Belső mérések, vizsgák
Az I. félév zárása:
-

A B - tagozatos vizsgák előre egyeztetett időpontokban kerülnek megrendezésre. A
vizsgákat a munkaközösség- vezetők szervezik.

-

Az A- tagozatos növendékek koncert, bemutató óra, illetve vizsgakoncert keretein
belül (tanszak határozza meg) adnak számot félévi munkájukról.
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-

Az elméleti tárgyak félévi vizsgái írásban zajlanak, az előképző évfolyamok bemutató
órái a szülő számára nyilvánosak.

A II. félév zárása:
-

Az év végi vizsga minden növendék számára kötelező. A kötelező tárgyak vizsgái
írásban és szóban zajlanak a vizsgabizottság előtt. Hangszeres tárgyakból vizsga
keretében számolnak be a tanulók haladási előmenetelükről a különböző tagozatokon.
Az év végi vizsga zártkörű.

Meghallgatások:
-

versenyek előtt; szakmai konzultáció, ahol a tanárok segítik egymás munkáját a
növendékek versenyre való felkészítésében.

Közös órák:
-

két –három azonos hangszeren tanító tanár tart meghallgatást osztályok szerint, ahol
a növendékek meghallgathatják egymást.

Hangszeres alapvizsga:
-

a 6. évfolyam végén teljesíthető. Csak a sikeres vizsga után lehet továbbtanulni 7.
évfolyamban. Az alapvizsga zártkörű, az értékelésről 3 tagú bizottság dönt, s a
munkaközösség valamennyi tanára részt vesz rajta.

Hangszeres záróvizsga:
-

a 10. évfolyam végén teljesíthető, a zeneiskolai tanulmányok lezárásaként. A vizsgán
tanúsított teljesítmény értékelését 3 tagú bizottság végzi, s a munkaközösség
valamennyi tanára részt vesz rajta.

Kapcsolattartás a szülőkkel
A szülőkkel való kapcsolattartás nem merül ki a rendszeresen megtartott, általában valamilyen
konkrét eseménnyel kapcsolatos témájú szülői értekezletekben, és a fogadóórákban.
-

A növendékek nagy százalékát a szülők, nagyszülők elkísérik a zeneiskolai órákra
egészen a teremig, így tanárainknak rendszeres a kapcsolata a szülőkkel.

-

Előzetes intézményvezetői engedély alapján a szülők látogathatják az órákat.

-

Hangversenyeink alkalmával közvetlen kapcsolatot ápolnak tanáraink a szülőkkel.

-

A hangszeres ellenőrzők rendszeres használata lehetővé teszi az írásbeli
kapcsolattartást.
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-

A

legfontosabb

információkat

az

iskolavezetés

az

iskola

honlapján

(www.sandorfrigyes.hu) keresztül juttatja el a szülőkhöz.

Mellékletek
A billentyűs tanszak munkaterve a 2022-2023- as tanévre
A vonós- és akkordikus tanszak munkaterve a 2022-2023 –as tanévre
A fafúvós, rézfúvós és kamarazene tanszak munkaterve a 2022-2023- as tanévre
A zeneismeret, vokális, jazz-billentyűs- és pengetős tanszak munkaterve a 2022-2023- as
tanévre
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