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A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola a 2022/23-as tanév munkatervét az intézmény
Pedagógiai

Programjában,

Helyi

Tantervében

meghatározott

célok,

feladatok

figyelembevételével, valamint a következő jogszabályok alapján készítette el:
•

2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról,

•

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

•

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja, valamint a
2022/2023-as tanévtől hatályba lépő 2. számú melléklet alapján

1. Helyzetértékelés
A 2022/2023-as tanév beiskolázási folyamata már bevált gyakorlatként az előző félév végén
online jelentkezéssel és személyes felvételi meghallgatással zajlott le. Pótbeiratkozás történt
szeptember első hetében. A csoportos (képzőművészet, néptánc, színjáték, zeneismeret)
oktatásra szívesebben jelentkeznek akkor a tanulók, amikor már ismert a közismereti órarend
beosztása.
Az előző évben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően a 2022/2023-as tanévben:
1.1 kiemelt szakmai feladatok:
▪

Az összművészetek összekapcsolása, komplex művészeti kibontakozás megvalósítása a
társművészetek összefonódásával.

▪

A digitális kompetenciák folyamatos fejlesztése.

▪

Az esetleges digitális munkarend folyamatos előkészítő és szervező munkája, az új
növendékek csatlakoztatása a Microsoft Teams-es csoportokba.

▪

A „tantermen kívüli digitális munkarend” készenléti megszervezése.

▪

Teamsben való online értekezletek megvalósítása egy pozitív előrelépés lehet a jövőben, a
Podmaniczky AMI különböző telephelyeken való online szülői kommunikáció terén. Jó
gyakorlat előre vetülését jelentheti a rendezvények, koncertek, kiállítások reklámozásában,
egy kommunikációs csatorna, amely tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák kapcsolatát
megkönnyíti, elmélyíti.

▪

A pedagógusok munkavégzésének vezetői ellenőrzése napi szinten történik, mind az eKRÉTA adminisztrációs felületen, mind személyesen.

▪

A szülőkkel való kapcsolattartás személyes és elektronikus formában történik.

▪

Gyakornokok mentorálása a meghatározott terv szerint.
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▪

Szervezeti szinten a vezető betekintést nyer a munkaközösségek működésébe, az ott folyó
művészeti nevelő- és oktató munka folyamatába.

▪

Kamaracsoportok és zenekarok munkájának továbbfejlesztése, szakmai színvonal
növelése, ezen belül a vonós-, fúvós-, ütőhangszeres és zenetörténet-zeneirodalom
növendékek hatékony bevonása a zenekari munkába.

▪

Zenei-, képzőművészeti- és néptánc táborok, hangszerbemutatók- és toborzók, témanapok
szervezése.

▪

Témanapok: 2023.04.17. (hétfő) TNM- Tankerületi pedagógiai nap - témája:
fenntarthatóság,

környezetvédelem

–

el

lehet

kezdeni

gyűjteni

a

kollégáktól

a

műhelyjavaslatokat + tegyenek javaslatot előadókra

▪

Nevelőtestületi nap (csapatépítés)

▪

A zene világnapja; Évszakokhoz és jeles napokhoz kapcsolódó ünnepek; Nemzeti
ünnepekhez kapcsolódó események; Irodalmi, zenei, képzőművészeti, táncművészeti kerek
évfordulókról való megemlékezés összművészeti összefonódással; J. S. Bach témanap,
Kacsóh Pongrác születésének 150-ik évfordulója alkalmából témanap

▪

Külső kapcsolatok bővítése (tankerületen belül és kívül).

▪

A korrepetíció hatékony működtetése.

▪

Tehetséggondozás – versenyeken, fesztiválokon, rendezvényeken, találkozókon való
részvétel.

▪

A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. A
növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.

▪

Felzárkóztatás – képességekhez, készségekhez és életkorhoz mérten megvalósított
fejlesztés

hangszeres,

vokális,

elméleti,

vizuális

alkotógyakorlat,

beszéd-

és

mozgásgyakorlatok, táncjelírás, csoportokba való bevonás ösztönzésével, segítésével.
▪

A tanszakok stabil létszámának kialakítása, folyamatos ellenőrzése.

▪

Új tanárok (8 fő) beilleszkedésének segítése.

▪

A pedagógiai munka értékelése, az intézményi önértékelés részeként és a kompetencia- és
teljesítményalapú értékelési rendszer alapján. A BECS permanens jelenléte a szakmai
munkában.

▪

Idén első alkalommal mesterpedagógiai programban is részt veszünk, a tanév második
felében indul Dr. Magyari Zita Ida mesterprogramjának megvalósítása

▪

Közösségi szolgálatban résztvevő középiskolai tanulók segítik munkánkat, rendezvények
technikai feltételeinek biztosításával, táborokban segítő szerep betöltésével
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1.2. Egyéb, kiemelten kezelt feladatok:
A Microsoft teams, csoportmunkát lehetővé tevő alkalmazás használatát kiterjesztettük az
értekezletekre is, így ezek nyomon követhetőek és megtartásuk sem okoz gondot. Jelen
pillanatban

fontos

minden

muvisk@aszodmuvisk.hu

nap

átnézni

levelezőcímen,

a

kapott

valamint

a

üzeneteket
Podmaniczky

a

hivatalos

munkatársi

kommunikációs csoportban is lehetnek ötletek, érdekességek, információk, napi hírek.
Feladat a növendékek értesítése, hogy az iskolai Office rendszerbe való belépésüket minél
előbb aktiválják.
1. Gazdaságos és jogszerű működtetés a fenntartói és működtetői elvárások szerint.

2. Pályázati források kihasználása. (NKA)
3. A Galga mente kulturális és hagyományőrző programjaiban való rendszeres részvétel,
kiegészítve a tankerületen belüli és kívüli feladatvállalásokkal.
4. Értékeink megismertetése minél szélesebb körben (honlap színvonalas működtetése,
reklámanyagok készítése, eredmények bemutatása helyi újságban és honlapon)
5. Aktív kapcsolat az oktatási és kulturális intézményekkel, illetve a fenntartóval és
működtetővel.

2. SZAKMAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Tanítási helyszínek: Aszód, székhely
Aszód, Csengey telephely
Aszód, Rákóczi telephely
Domony telephely (jelenleg szünetel)
Iklad telephely
Galgamácsa telephely
Galgagyörk telephely
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Püspökhatvan telephely
Bag telephely
Hévízgyörk telephely
Galgahévíz telephely
Tura telephely
Ega telephely
Kartal telephely

A Szakmai Alapdokumentum szerinti feladat-ellátási kötelezettségünket a meglévő
tanszakokon biztosítjuk. Egyéni oktatásban – 2 x 30 perc, egyéni tehetséggondozó
foglalkozás 1 x 30 perc, csoportos tehetséggondozó foglalkozás 1 x 45 perc, B tagozaton 2
x 45 perc hangszeres- és vokális, 2 x 45 perc főtárgyi kamarazene tanszakon, 2 x 45 perc
szolfézs, és zenetörténet - zeneirodalom tárgynál, legalább 1 x 45 perc kamarazene,
zenekar, valamint zeneismeret tárgyaknál. Ezen kívül a jogszabályban rögzített módon
biztosítjuk a korrepetíciós időt minden tanulónak.
Minden tanévben félévi meghallgatások és év végi vizsga vagy vizsgakoncert, kiállítás,
tánc- és képzőművészeti bemutató keretében beszámolón vesznek részt a növendékek, a
Pedagógiai Programban és Helyi Tantervben rögzített előírások szerint. Ezen kívül tanszaki,
összművészeti koncertek/előadások/rendezvények keretében lépnek fel egyéni és csoportos
formában.

2.1. Tanulói létszámadatok

Hivatkozott

dokumentumok: Beírási napló, KIR személyi nyilvántartás szerint

(2022.09.04.)
2022/2023-as tanévre, 484 fő iratkozott be, közöttük vannak több tanszakos növendékek is.
Zeneművészeti (364 fő), képzőművészeti (102 fő) és táncművészeti (57 fő) és szín- és
bábművészeti (23 fő) ágra.
A heti óraszám 477,5 óra.
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2.1.1. Szolfézs csoportok
A szolfézs csoportok kialakításánál figyelembe vettük az előírt minimális és maximális
tanulólétszámot, a szakmai munka és az együtt haladás optimális feltételeit. Törekedtünk a
tanulók délutáni iskolai elfoglaltságaihoz igazított szervezeti rendszer rugalmas és jó
kialakítására. Emellett tehetséggondozó B tagozatos csoportok kialakítását is biztosítjuk a
szakmai munka színvonalának biztosítása érdekében.
2.1.2. Tánc csoportok
Néptánc összesen: 4 csoport van kialakulóban
Bag telephelyen 3 csoport, az EGA telephelyen is 1 csoport működik Veresné Hajdu Zsuzsanna
és Rónai Lajos vezetésével.
Turán működő Társastánc csoportunkat Raksányi Ildikó Mária vezeti.
2.1.3. Képzőművészeti csoportok
Összesen: 10 csoport
Az Ega telephelyen Rehák Julianna Mária tanárnő szakmai munkájának elismeréseként 2
csoport működik. Az Csengey úti telephelyen lévő 4 csoportot Rehák Julianna Mária vezeti, a
galgagyörki és kartali telephelyen Rajczi János végez oktató-nevelő munkát.
2.1.4. Dráma és színjáték tagozat
A dráma és színjáték csoportunkat Tóth-Hartai Laura vezeti. Céljai a beszédfejlesztés,
hangfejlesztés, versfeldolgozás, színpadi fellépés, színelőadás. A csoportok jellegéhez
alkalmazkodva részképességfejlesztés, olyan feladatok, amelyek a memóriát és a
figyelemkoncentrációt fejlesztik.

2.2. Zenekarok, kamaracsoportok
Tücsök zenekar: Nyári László
Fúvós kamarazenekar: Madarász Péter Pál
Szimfonikus zenekar: Magyari Zita Ida
Harmonikazenekar: Pál Lajos
Csellókamara: Kovácsné Hutai Ágnes
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Fuvolakamara: Tamásyné Szegedi Sarolta
Harmonikakamara: Blaskó Tamás József
Népzenekamara: Bencze Mátyás
Rendszeres kamarazenélésben vesznek részt zongorista növendékeink (négykezesek és más
hangszeres növendékek kísérésével, illetve zenekari csoportok kísérésével).

2.3. Személyi feltételek
A teljes tantestületi összetétel 2022/2023. tanév szeptemberében: 37 fő, új tanár: 8 fő, 29
közalkalmazott, ebből 1 fő GYED-en van, 1 fő felmentési idejét tölti nyugdíjba vonulása okán,
8 fő dolgozik megbízási szerződéssel, óraadó tanárként. NOMS: 3 fő. Technikai létszám 3 fő,
ebből 1 fő új kolléga, valamint 1 fő, feladatellátásra megbízott rendszergazda.
A vezetési feladatokon belül az adminisztratív, ellenőrzési és értékelési feladatok elosztását a
munkaközösség-vezetőkkel, iskolatitkárokkal, előre egyeztetett módon kijelölt felelősökkel
végezzük. A tanszakvezetői pótlék a feladatnak megfelelően kerül kifizetésre.
Változások:
▪

Lejárt a szerződésük és más jövőbeli tervekkel rendelkeznek, valamint munkahelyváltás
történt: Horváth Melinda Éva (hegedű), Váradi István (zongora), Tarnai Katalin
(magánének), Varga Péter (1 éves tanulmányi szabadsága letelt, de pályát módosított),
Novák Péter Tamás klarinét-szaxofon, Szásziné Győri Éva (drámajáték), Kolozs Tímea
(hangszer-, jelmez- és viselettáros) esetében. Nagyné Kánya Andrea (hegedű) megkezdi
felmentési idejét nyugdíjba vonulása miatt. Blaskó Gabriella Eszter (zongora) – tavaly
októberben váltott munkahelyet, Fózer Dóra (néptánc) – gyermekáldás.

▪

E tanévtől intézményünk pedagógusai:
Alaksáné Pálházi Katalin Ida - hegedű
Molnár Mária - magánének
Jónás Dániel József - klarinét-szaxofon-furulya
Szegedi Piroska Márta - hegedű
Tóth-Hartai Laura - színjáték és dráma
Gera Gábor - zeneismeret, zongora, korrepetíció
Madarász Péter Pál - mélyrézfúvós
Takácsné Jánossy Noémi - zongora (Kartalon beindította a zongora tanszakot)
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Virág Norbertné - jelmez- és viselettáros, hangszertáros
A belépőtanárok, valamint gyakornokok segítését Rehák Julianna Mária (képzőművészeti
tanszak), Tamásyné Szegedi Sarolta (fúvós tanszak), Balogh Myrtill Emese (zeneismeret
tanszak), Bagi Annamária (billentyűs tanszak), Kovácsné Hutai Ágnes (vonós tanszak)
munkaközösség-vezetők, Tóth-Deme Gabriella intézményvezető-helyettes és Magyari Zita
Ida intézményvezető végzik.
2.4. Intézményvezetés, tanszakok, vezetők
Intézményvezető: Magyari Zita Ida
Az intézményvezető-helyettesek: Bagi Annamária és Tóth-Deme Gabriella
Adminisztratív munkákban az iskolatitkárok segítik az intézményvezetői munkát.

A tanszakok vezetői a szakmai ellenőrzésben vesznek részt.
Vonós, gitár tanszak munkaközösség-vezetője: Kovácsné Hutai Ágnes
Fúvós, ütő tanszak munkaközösség-vezetője: Tamásyné Szegedi Sarolta
Billentyűs és harmonika tanszak munkaközösség-vezetője: Bagi Annamária
Tánc-, képzőművészet tanszak munkaközösség-vezetője: Rehák Julianna Mária
Zeneismeret, vokális tanszak munkaközösség-vezetője: Balogh Myrtill Emese

2.5. Tárgyi feltételek
2.5.1. Nyári karbantartás:
A nyáron, a DTK által biztosított költségvetési keretből nyári karbantartások lettek kivitelezve:
▪

Megtörtént a tisztasági festés és a fokozott igénybevétel okozta foltok eltüntetése a
termekben, valamint a függönyök mosása, tisztítása.

▪

Tűzvédelmi-, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat történt és jegyzőkönyvek
minősítése rendben talált mindent.

2.5.2. Hangszerbeszerzés, hangszercsere:
Kodály Program az idén szünetelt, a kollégák felmérték mire lenne szükség, milyen
hangszerjavításokra, tartozékokra lenne igény.
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Vonós hangszerek karbantartása szükségeltetik: pld. álltartók, húrok, vonószőrözés, lábfaragás,
szélezés a kirepedés ellen, új fogólap néhány hegedűn, lélekigazítás.
Két trombitát kell nagy generálozni.
Fafúvós hangszerek szorulnak beállításra, 2 darab fuvolát generálozni kell, az egyik fuvolán a
használatból eredendő hibákat kell kijavítani, mert a billentyűzet elállítódott, a fuvola fejében
lévő dugó a nedvesség hatására elhasználódott, ezáltal hamissá vált a hangszer.
Zongorák hangoltatása és billentyűk javítása is szükséges.
Az eszközállomány fejlesztését folyamatosan igényeljük. Az elektromos kemence jelen
pillanatban használaton kívül van, mivel a fűtőszálakat cserélni kellene, ennek megoldása
napirenden van.

Folyamatosan, nagy figyelmet fordítunk szakmai anyag beszerzésre, a szakmai munka
fejlesztése érdekében.
Képzőművészeti tanszakunknak nagy szüksége lenne kiállító paravánokra, a festmények és
rajzok esztétikus megjelenítése érdekében. A rajztáblák cseréjére is szükség van.
Néptánc tanszak viseletének bővítését, fejlesztését is folyamatosan igényeljük.
Ezek a következőek:
- csizmavarratás, 18 pár 37-41 -es férfi csizma
- csizmavarratás, 6 pár női 37-39 es női csizma
- 18 rend női kismagyarorszàgi karton viselet
- 15 rend női györgyfalvi szoknya, kötény
- 12 darab fiú fekete nadrág
- 15 darab gyermek kékfestő bőgatya
- 15 darab fekete fiú csizmanadrág
Ezt a viseletmennyiséget az elkövetkezendő évek folyamán szeretnénk megvalósítani. A
meglévő tánccipők és csizmák sarkaltatást igényelnek, kapcára is szükség van.
2.5.3. Munka- és tűzvédelem
Munka-és tűzvédelmi oktatás e-learning rendszerben történő megtartására – egyeztetve a
Tankerülettel - 2022. szeptember 15 és 2022. október 15 közötti időszak. Online Munka-és
Tűzvédelmi oktatáson vesznek részt az intézmény dolgozói, szeptember 15 és október 15
közötti időszakban kötelező kitölteni e-learning tesztfeladatokat.
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Tűzriadó gyakorlat szeptember 28-án, 13:30 órakor történik, itt a székhelyen, a munkatűzvédelmi tárgyú szemlék szeptember 28-án, 13:00 órakor lesz a székhelyen.

2.5.4. Illetmények és illetménypótlékok
A pedagógusok szakmai munkavégzésének értékelése alapján a differenciált illetmények és
illetménypótlékok megállapítása egy tanévre szól.
Az iskolánk pedagógusainak munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét egyenlő
mértékben osszuk el a pedagógusok között. A nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten
határozott erről.
3. ELLENŐRZÉSI FELADATOK
3.1. Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzési munkát az Éves Önértékelési Tervben meghatározottak alapján valósítjuk
meg. A belső ellenőrzések tervezésénél figyelembe vesszük a kidolgozott Intézményi
Önértékelési Program szempontjait. Az óralátogatások értékelése minden esetben szóbeli és
írásbeli formában is megtörténik. Az Éves Önértékelési Tervben szereplő pedagógusok esetén
óralátogatási jegyzőkönyv készül, illetve az összegző értékeléseket elkészítjük az év során.
▪

Alaksáné Pálházi Katalin Ida

▪

Bende Zsolt Domokos

▪

Bohák Endre Pál

▪

Erőss Balázs István

▪

Gera Gábor

▪

Kovácsné Hutai Ágnes Mária

▪

Madarász Péter Pál

▪

Nagy Bertalan Rezső

▪

Rehák Julianna Mária

▪

Sári Szabolcs

▪

Tóth-Deme Gabriella

▪

Varga László Dr.

▪

Vargáné Tari Aranka

▪

Veresné Hajdu Zsuzsanna
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3.2. Kiemelt célok
▪

A pedagógiai munka színvonalában elért eredmények továbbvitele, szükség szerint
fejlesztése, tanszakokon belüli és tanszakok közötti egyensúly megteremtése.

▪

Objektív önértékelés, értékelés fejlesztése (tanári, tanulói) az Éves önértékelési terv
szerint.

▪

A pedagógiai-szakmai (tanfelügyelet) ellenőrzésben és minősítési vizsga/eljárásban
résztvevő pedagógusok ellenőrzése.

▪

A kamaracsoportok, zenekarok fejlődése, fejlesztése, illetve a zongorista növendékek
kamarazenélésének figyelemmel kísérése.

▪

Tehetséggondozás, felzárkóztatás.

▪

Rendezvények színvonalának fejlesztése, folyamatos megújulás a meglevő művészeti ág
összefogása és összefonódásával.
3.3. Színterek:

▪

óralátogatás

▪

tanszaki hangversenyek, meghallgatások, közös órák, nagyobb zeneiskolai rendezvények,
szakmai napok

▪

félévi –év végi vizsgák, vizsgahangversenyek, bemutatók, kiállítások

3.4.Területei:
▪

csoportlétszámok alakulásának figyelemmel kísérése elméleti órákon – lemorzsolódás, új
növendékek csoportba bevonása – kiegyensúlyozott csoportlétszámokra törekvés

▪

zenekari munka kiemelt ellenőrzése, kamaracsoportok munkája

▪

tehetséggondozás – „B” tagozatosok figyelemmel kísérése, kiemelkedő tehetségek
felkutatása,

▪

tanárok

szakmai

munkájának,

módszertani

beilleszkedésének segítése, figyelemmel kísérése
▪

tanórán kívüli feladatok vállalása, kivitelezése

11

kultúrájának

segítése,

új

tanárok

3.5. Éves belső önértékelési és ellenőrzési terv
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023 éves önértékelési terve
Ellenőrzést
Ideje végzi:
Tanszak
Feladat
Szeptember
Intézményvezető, Mindhárom művészeti Új
tanárok
beilleszkedésének
intézményvezető- ágon.
figyelemmel kísérése.
h.
Magánének tanszak
Óralátogatás: Molnár Mária
Zeneismeret-szolfézs
Óralátogatás: Gera Gábor
tanszak
Hegedű tanszak
Óralátogatás: Szegedi Piroska Márta
Színjáték tanszak
Óralátogatás: Tóth-Hartai Laura
Zongora tanszak
Óralátogatás: Takácsné Jánossy
Noémi,
Óralátogatás: Gera Gábor
Néptánc tanszak

Október

November

December

Január

Február

Óralátogatás:
Veresné
Hajdu
Zsuzsanna
Intézményvezető, Fafúvós tanszak
Óralátogatás: Jónás Dániel József
intézményvezető- Képzőművészeti tanszak Óralátogatás: Rajczi János
h.
Hegedű tanszak
Óralátogatás: Alaksáné Pálházi
Katalin Ida
Zeneismeret-szolfézs- Óralátogatás: Nagy Bertalan Rezső
tanszak
Zeneismeret-szolfézs
Óralátogatás: Erőss Balázs
tanszak
Intézményvezető, Rézfúvós tanszak
Óralátogatás: Madarász Péter Pál
intézményvezető- Néptánc tanszak
Óralátogatás: Rónai Lajos
h.
Akkordikus tanszak
Óralátogatás: Bende Zsolt Domokos
Zongora tanszak
Óralátogatás: Balogh Myrtill Emese
Ütő tanszak
Óralátogatás: Szaniszló Richárd
Zeneismeret-szolfézs
Óralátogatás: Bohák Endre Pál
tanszak
Óralátogatás: Tóth-Deme Gabriella
Intézményvezető, Képzőművészeti tanszak Óralátogatás: Rehák Julianna Mária
intézményvezető- Zeneismeret-szolfézs
Óralátogatás: Raksányi Ildikó Mária
h.
tanszak
Cselló tanszak
Óralátogatás:
Kovácsné
Hutai
Ágnes
Zongora tanszak
Óralátogatás: Bagi Annamária
Intézményvezető, Mindhárom művészeti Félévi meghallgatások.
intézményvezető- ágon.
h.
Társastánc
Óralátogatás:Raksányi Ildikó Mária
Népi vonós és tekerő Óralátogatás: Bohák Endre Pál
tanszak
Intézményvezető, Népi vonós és tekerő Óralátogatás: Bencze Mátyás
intézményvezető- tanszak
h.
Fúvós tanszak
Óralátogatás: Gera Attila
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Fuvola tanszak

Március

Április

Május

Zongora tanszak
Intézményvezető, Harmonika tanszak
intézményvezető- Hegedű tanszak
h.
Zongora tanszak
Intézményvezető, Zongora tanszak
intézményvezető- Zeneismeret-szolfézs
h.
tanszak
Zongora tanszak
Harmonika tanszak
Intézményvezető, Néptánc tanszak
intézményvezetőh.
Néptánc tanszak
Zongora tanszak

Június

Óralátogatás: Tamásyné Szegedi
Sarolta
Óralátogatás: Varga László
Óralátogatás: Blaskó Tamás József
Óralátogatás: Nyári László
Óralátogatás: Cserhátiné Páli Anikó
Óralátogatás: Vargáné Tari Aranka
Óralátogatás: Balogh Myrtill Emese

Óralátogatás: Dr. Magyari Zita Ida
Óralátogatás: Pál Lajos
Óralátogatás:
Veresné
Hajdu
Zsuzsanna
Óralátogatás: Rónai Lajos
Óralátogatás: Vargáné Boda
Bernadett
Zongora tanszak
Óralátogatás: Bagi Annamária
Mindhárom művészeti Év végi meghallgatások.
ágon.

Minősítési eljárásra készül: Erőss Balázs gyakornok.
Tanfelügyelet: Intézményvezetői és intézményi tanfelügyelet
3.6. Egyéb vezetői feladatok
3.6.1. Az intézmény jogszerű és gazdaságos működtetése
Költségvetést érintő feladatok
Az intézmény jogszerű és gazdaságos vezetése érdekében minden esetben egyeztetünk a
fenntartóval és figyelembe vesszük a költségvetési és egyéb jogszabályok változásait. Ennek
megfelelően jelen munkaterv részeként az előírt költségvetési tervet vesszük figyelembe, a
szakmai feladatok megvalósítási költségeinek számbavételével.
Ideje: október. Felelős: intézményvezető.
A Tankerület előírta az intézményeknek a lehetőség és igény szerinti tantermek kiadását a
költségvetés bővítésére. Az előző évekhez hasonlóan, igény szerint a szolfézs terem, valamint
a 4-es terem kibérlése megbízási szerződéses megállapodással a Bérlő és a tankerület között.
Térítési díjak alakulása a 2022/23-es tanévben
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A térítési- és tandíjak mértéke a fenntartói előírások szerint változott. A beszedés módja az
előző évhez hasonlóan meghatározott időszakban, egy összegben történik, kérelem beadása
esetén részletfizetés igényelhető. Ideje: szeptember-október első három hete. Felelősök:
pedagógusok, iskolatitkár, intéményvezető-helyettesek.
A térítési- és tandíjfizetési kedvezményekkel kapcsolatos kérelmek beadása az eddig
megszokott módon zajlik, szeptember 15-ig. Értékelése a fenntartóval egyeztetett módon
történik, a szabályozást az SZMSZ, illetve a Térítési- és tandíjszabályzat tartalmazza.
3.6.2. Szakmai munka irányítása, ellenőrzése, értékelése
A szakmai feladatok magas színvonalú elvégzése, feltételek biztosítása
Az intézmény elsődleges feladata, Pedagógiai Programban és Helyi Tantervben meghatározott
célkitűzése, a folyamatos szakmai színvonal emelése, a széles körben bevont tanulói közösség
művészeti oktatása, felzárkóztatás, tehetséggondozás.
A zeneiskolai oktatás sajátosságából fakadóan, biztosítjuk a tanulóknak a szabadidő hasznos
eltöltésének lehetőségét, miközben kulturális értékek átadásával, értékképzéssel, értékek
létrehozására tanítjuk növendékeinket. Teret adunk az önkifejezés fejlesztésére, közösséget
formálunk és teremtünk, komplex személyiségfejlesztést valósítunk meg, aminek
hasznosulása hosszabb távon térül meg az egyéni, kisebb és nagyobb közösségi életben
egyaránt.
A szakmai feladatok arányos elosztása tanszakonként és tanáronként
A szakmai feladatokat egyenlő feladatmegosztás elvének megfelelően delegáljuk, figyelembe
vesszük a pedagógiai tapasztalat és motiváltság mértékét.
A szakmai munka értékelése, minőségi munkavégzés ösztönzése
Alapvető és kiemelt szakmai célunk a minőségi pedagógiai munka ösztönzése. Ezt a célt
szolgálja az Önértékelési terv szerinti pedagógus önértékelés/értékelés elvégzése is, valamint
az óralátogatások és a koncertek, kiállítások, megnyitók értékelése, megbeszélése.
Tanszakonkénti létszámok folyamatos ellenőrzése, a változások figyelemmel kísérése
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanszakokra jelentkező növendékeket és ösztönözzük a
pedagógusokat, hogy olyan eszközöket és módszereket találjanak ki, melyekkel a
művészetekhez ragaszkodó és szerető ifjúságot nevelhetünk belőlük, akik a jövő koncert- és
rendezvény látogatóivá válhassanak.
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Hangszer- és néptánc bemutatókat, valamint kiállításokat szervezünk a telephelyeinken és a
Galga mentén, hogy minél több gyermeket kíváncsivá tegyünk a hangszerek és a művészetek
iránt, kedvet kapjanak a zene-, képző- és tánc tanulásához.
Szükség szerint felmérést végzünk, hogy milyen új tanszak iránti igények jelennek meg az év
közben.
3.6.3. Dokumentumok felülvizsgálata a 2022/2023-as tanévben
▪

a Pedagógiai Program, a Házirend és SZMSZ frissítésre került az Alakuló értekezlet és a
Tanévnyitó értekezlet alkalmával.

▪

A Munkaterv és az Intézmény Rendezvénytervét a Tanévnyitó értekezleten a Nevelőtestület
elfogadta.

A tanügyi dokumentumok ellenőrzése az idei évekhez hasonlóan havi rendszerességgel történik
intézményünkben.
E-naplózárás havonta.
3.6.4. Az intézmény külső megítélésének erősítése, együttműködés a fenntartóval és az oktatásikulturális intézményekkel
▪

fenntartani az oktatási és kulturális intézményekkel az eddig kialakított hatékony
együttműködést.

▪

aktívan részt venni a Galga mente kulturális életében, a Pedagógiai Programban
foglaltaknak megfelelően

▪

a tankerületen belüli és kívüli művészeti iskolákkal való kapcsolatok fejlesztése, illetve új
kapcsolatok kialakítása. (találkozók, rendezvények, fesztiválok, szakmai fórumok).

▪

a fenntartóval való együttműködés (gazdasági, szervezeti, oktatási területeken)

▪

a megújuló honlap szerkesztése, karbantartása, működtetése, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően (www.aszodmuvisk.hu)

▪

kihasználni a modern info-kommunikáció adta lehetőségeket a gyors és hatékony
információáramlás biztosítására (Facebook, e-mail, honlap).

15

4. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
4.1. Kapcsolattartás szülőkkel, tanulókkal
A szakmai munka és haladás szempontjából elengedhetetlen a szoros együttműködés a
pedagógusok, szülők és tanulók között. Az elmúlt években kialakított gyakorlat hatékonyan
működik, elsősorban az egyéni oktatásban részesülő tanulók esetében. Kapcsolattartás
formái:
‒ szóbeli (heti, napi szinten a tanuló haladásáról, egyéni nehézségek, eredmények
értékelése)
‒ írásos (értesítők, e-napló vezetése, félévi, év végi értékelés, bizonyítvány).

A kapcsolattartás egyre gyakrabban használt formája az elektronikus levelezés, facebook
oldalon (szakmai csoportokban) való kapcsolattartás, ami a csoportos tárgyak esetében is igen
hasznos és gyors információcserét biztosít. Az előző években kialakított gyakorlatot
fejlesztjük, tovább visszük ebben a tanévben.
Egységes pedagógus e-mailhálózat frissítése van folyamatban, a könnyebb kommunikáció
érdekében.

4.2. Külső kapcsolatok más iskolákkal, együttesekkel, intézményekkel
Nagy hangsúlyt fektetünk a külső kapcsolatrendszerünk bővítésére. A billentyűs, vonós és
ütős tanszakaink, képzőművészeti és néptánc tanszakaink több éve folyamatosan építik
kapcsolatrendszert. Továbbra is fontosnak tartjuk a találkozókon, fesztiválokon való részvételt,
a kiemelkedő tehetségű növendékeinkkel és zenekarainkkal. Illetve az eddigi gyakorlatnak
megfelelően helyt adunk Aszódon és a Galga mentén rendezendő zenei eseményeknek,
találkozóknak, szakmai fórumoknak.
A Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) patnerintézményi szerződése alapján,
intézményünk egybefüggő iskolai tanítási gyakorlatra és hospitálásra fogad a Főiskolán
egyetemi szintű MA (master) tánctanár képzésben résztvevő hallgatókat.
Idén, első alkalommal 2022. november 25-én, egy egésznapos rendezvény keretében
intézményünk házigazdája lesz, egy billentyűs tanszaki kurzusnak. Az alkalmat, a Weiner Leó
16

Katolikus Zeneiskola és Zeneművészti Szakgimnázium hirdette meg. Az esemény célja a
tehetséges tanulók fejlődésének támogatása, gyermekekkel, kollégákkal való megismerkedés
és szakmai tanácskozás. A kurzuson Dr. hab. Choi Insu zongoraművész, a Győri Széchenyi
István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének egyetemi tanára és Weisenfeld
Melinda (DLA) a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium
billentyűs tanszakvezetője áll a résztvevők szolgáltára. Hat, környékbeli intézmény, billentyűs
tanszakai kerültek meghívásra. Az alkalom lezárásaként a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola
tanítványai koncertet adnak. Nem titkolt szándékunk az eseménnyel hagyományt teremteni. A
szervezési és lebonyolítási feladatok koordinálását Bagi Annamária tanszakvezető,
intézményvezető-helyettes vállalta.
5. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA
A továbbképzési tervnek megfelelően vesznek részt pedagógusaink továbbképzésben. A
2022/23-es tanév beiskolázási terve szerint:
Továbbképzési tervünkben Balogh Myrtill Emese (2023), Tamásyné Szegedi Sarolta (2025)
szerepel.
6. TANÉV RENDJE
A tanév rendje az intézmény Rendezvénytervében jelenik meg, mely csatolmányként található a
munkaterv végén.
7. SZAKMAI FELADATOK, CÉLOK 2022/2023-AS TANÉVBEN

A szakmai munka tervezése, ellenőrzése, értékelése az intézményvezető, és a szakmai
munkaközösségek vezetőinek feladata. A pedagógus önértékelések és kompetencia- és
teljesítményalapú értékelése, az intézmény Önértékelési szabályzata és Értékelési szabályzata
alapján készül.
A szakmai programok megvitatása a munkaközösségi és tantestületi értekezleteken történik.

7.1. Tehetséggondozás
Az egyéni munkában megjelenő tehetséggondozás, felzárkóztatás, képesség-kibontakoztatás
és az ehhez szorosan kapcsolódó továbbképzési lehetőségek kihasználása, szakmai terveinknek
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megfelelő kiválasztása kiemelt feladat minden tanszakon. „B” tagozatosok száma jelenleg: 8
fő. Többletfeladatok vállalásában aktívak: emelt szintű elméleti órák, 2x45 perces egyéni órák,
fél évente egy B tagozatos meghallgatáson való szereplés a tanszaki feladatokon túl, községi
rendezvényeken való szereplés.
Művészeti tanulmányi versenyek, tervezett művészeti fesztiválok és művészeti találkozók a
2022/2023-as tanévben:
▪

X. Országos Ádám Jenő Dalverseny

▪

XI. Országos Fuvola-Duó Verseny

▪

XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny

▪

XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny

▪

VI. Országos Néptáncverseny (Kamara)

▪

IX. Országos Népzenei Verseny

▪

XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny

▪

X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára

▪

II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny

A versenyekre felkészítő pedagógusok utazási költségeinek, esetleges nevezési díjak
biztosítását, a kiírásnak megfelelően Regula igénybejelentéssel engedélyeztetjük.
Egyéb versenyeken vesznek részt egyéni és kamaracsoportjaink, amennyiben a tanév során
kiírásra kerülnek. Ezek eredményeit a beszámolókban rögzítjük.
Felvételire három növendékünk készül:
Kiss Réka – gordonka (Kovácsné Hutai Ágnes növendéke)
Pölös-Marton Gergely István – zongora (Bagi Annamária növendéke)
Szabó Csepke Lilla – fuvola (Tamásyné Szegedi Sarolta növendéke)
Szolfézs tárgyból Nagy Bertalan Rezső pedagógus készíti fel a növendékeket.

7.2. Közép-Magyarországi Régió kulturális életében való részvétel
A zeneiskola sajátosságából fakadóan továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a Galga mente
és a Közép-Magyarországi Régió kulturális életében való aktív részvételt.
A Galga mente és Aszód város programjaiban való közreműködés – Szüreti Napok,
Falunapok, Belvárosi napok, Rétesfesztiválok, Magyar Kultúra Napja, Március 15-i
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megemlékezés, Bach Fesztivál, Költészet Napja, Május 1-je, Múzeumok Éjszakája,
Augusztus 20-i nemzeti ünnep, kiállításmegnyitók, táncbemutatók, egyéb felkérések.
Hangversenyeinket különböző helyszínekre tervezzük, részben helyhiány miatt, részben azért,
mert célunk a szélesebb körű közönség bevonása: Evangélikus Gimnázium Aulája, Főtér
Zenepavilon, Művelődési Házak, templomok, óvodák, községi terek.
8. ONLINE OKTATÁS ÉS JÁRVÁNYHELYZET
Jelenleg nincs tervben online oktatás. Amennyiben az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan
ok áll fenn, és indokolt lehet az online oktatásra való átállás, ennek tényét jelezni kell a Tankerületi
Központnak. A COVID protokoll változatlan. Nincs jelentési kötelezettség.
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9. ZÁRADÉK
Készült a 2022. szeptember 5-i évnyitó értekezleten.
A tantestület az Éves munkatervet 2022. szeptember 5-én 100% Igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv vezető:

Tantestület nevében:

……………………..……..

……………………………
Kovácsné Hutai Ágnes mkv.

iskolatitkár

Aszód, 2022. szeptember 7.

Ph.

Aláírás:
Dr. Magyari Zita
intézményvezető
Aszód, 2022. szeptember 7.
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Ida

Szülői munkaközösség véleményezte és elfogadta a munkatervet. 2022. szeptember 7.

Szülői Munkaközösség nevében:
…….…………………….
dr. Braun Pálné
Fenntartónak elküldve: 2022. szeptember 9.
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MELLÉKLET 1. – Rendezvényterv 2022/23 tanév

A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola Rendezvényterve
a 2022-2023. tanévre
DÁTUM
2022.08.25.
csütörtök
10:00 óra
12 óra

ESEMÉNY
Alakuló értekezlet.

FELADAT
Beszéd.
Terem előkészítése.
Jegyzőkönyv.
Munkaközösségi megbeszélések,
Tanszakvezetők ajánlása.
Szervezés, műsorszámok összeállítása,
lebonyolítás

FELELŐSÖK
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h.
Demjén-Szaniszló Judit iskolatitkár
Tanszakvezetők.
Érintett szaktanárok.

2022.08.27.

Rétesfesztivál - Püspökhatvan

2022.09.01.
csütörtök

Adminisztráció, pótbeiskolázás.
Adminisztrációs nap, tanítás nélkül

Felvételiztetés

Szaktanárok.

2022.09.02.
péntek

Adminisztráció, pótbeiskolázás.
Adminisztrációs nap, tanítás nélkül

Felvételiztetés

Szaktanárok.

2022.09.05.
hétfő
14:00 óra

Csoportos órák beosztása.
Adminisztrációs nap, tanítás nélkül.

Csoportos órák beosztása.

Érintett szaktanárok,
Tanszakvezetők.

Szolfézs tanszaki értekezlet
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2022.09.05.
hétfő
16:00 óra

Tanévnyitó értekezlet.

Terem előkészítése.
Jegyzőkönyv.
Éves rendezvényterv véleményezése,
elfogadása.

2022.09.06.
kedd
13:30-18:00 óra

Hangszeres- és csoportos órák beosztása.

Órarend készítés.

2022.09.24.
szombat
16:00

Családi nap a szüret jegyében néptánc
Bag telephely.

Szervezés. Lebonyolítás.

Veresné Hajdu Zsuzsanna, Rónai Lajos.

2022.10.03.
hétfő

Zenei Világnap Hévízgyörk.

Szervezés. Lebonyolítás.

Programfelelős: Vargáné Boda Bernadett
szaktanár, Érintett szaktanárok,

2022.10.03.
hétfő
13:30-17:30

Zenei Világnapi Összművészeti
Minimaraton az AIKI-val közösen.

Szervezés. Lebonyolítás.
Közösségi szolgálat megszervezése.

2022.10.04.
kedd
13:30-14:30
2022.10.19.
szerda
17:00 óra

Zenei Világnapi zenélés az Evangélikus
Gimnázium Aulájában.

2022.10.

Bene-napok Püspökhatvan.

Szervezés, műsorszámok összeállítása.
Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Szereplők, műsorszámok leadása:
2022.10.10-ig.
Szervezés, műsor összeállítása.
Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Szervezés, műsorszámok összeállítása,
lebonyolítás.

Érintett szaktanárok, Bagi Annamária
int.vez.h.,
Programfelelős: Tamásyné Szegedi
Sarolta fúvós tanszakvezető.
Érintett szaktanárok,
Programfelelős: Tóth-Deme Gabriella
int.vez.h.
Érintett szaktanárok,
Programfelelős: Vargáné Tari Aranka
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.
Bagi Annamária int.vez.h.

„Miből lesz a cserebogár!?” koncert.
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Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h.
Teljes tantestület,
Demjén-Szaniszló Judit iskolatitkár.
Minden szakos tanár,
Tanszakvezetők,
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h.

Érintett szaktanárok.

2022.10.29.-11.06.

Őszi szünet.
Utolsó tanítási nap: 2022.10.28 (péntek)
Első tanítási nap: 2022.11.07. (hétfő)
Kottafejtők szolfézsversenye.

korcsoport)

Programfelelős: Balogh Myrtill Emese
zeneismeret tanszakvezető,
Érintett szaktanárok, telephelyek.
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.
Programfelelős: Rehák Julianna Mária
tanszakvezető és Rajczi János
képzőművész szaktanár.
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

2022. novemberdecember

Kartali képzőművészeti kiállítás
növendékek alkotásaiból.

Programfelelős: Rajczi János
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

2022.11.24.
csütörtök
17:00 óra

„Miből lesz a cserebogár!?” koncert.

2022. 11.25.
péntek
10 óra

Billentyűs szakmai nap.

2022.11.30.
szerda

B-tagozatos meghallgatás.

2022. november

2022. novemberdecember

Házi rajzverseny klasszikus rajzi téma,
mintázás - Petőfi évfordulóhoz igazodó
témában. (Alsó és felső tagozat, 3 kategória, 2

Szervezés, telephelyek bevonása, zsűrizés,
díjazás.
Szervezés.
Lebonyolítás. Zsűrizés.
Díjazás.

Szereplő, műsorszámok leadása:
2021.11.17-ig.
Szervezés.
Műsor összeállítása.
Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Szervezés, tankerületi intézmények,
telephelyek bevonása.
Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
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Érintett szaktanárok,
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h.
Programfelelős: Nyári László
Programfelelős: Bagi Annamária
int.vez.h.
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Érintett szaktanárok.
Érintett szaktanárok, hangszeres
tanszakvezetők,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

2022.12.07.
szerda
17:00 óra

Mikulás-koncert / Karácsony hangjai
(zongora tanszaki koncert).

2022.12.14.

Vonós tanszaki koncert – Mikulás
koncert

szerda
17 óra

2022.12.17.
szombat
17:00 óra

Karácsonyi koncert.

2022.12. 18.

Karácsonyi vásár.
(mindhárom művészeti ág)

2022.12.19.

Vonós karácsonyi koncert

2022.12.
Alsó tagozat
Felső tagozat
Rákóczi úti tagozat

Csengey Gusztáv Általános Iskola
karácsonyfa állítás.

Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.

Zongora tanszak munkaközössége,
Programfelelős: Bagi Annamária
tanszakvezető,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

Szereplők, műsorszámok megnevezése
november 30-ig.
Műsor összeállítása. Konferálás.
Vendégek fogadása.
Lebonyolítás.
Közösségi szolgálat megszervezése.
Szervezés, közösségi szolgálat szervezése.
Összeszedni az eladásra szánt tárgyakat,
valamint a képzőművészeti tanszaknak
segítséget nyújtani.

Érintett szaktanárok és zenekarok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Szervezés.
Műsor összeállítása.
Növendékek utaztatása.
Konferálás.
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Vonós tanszak
Programfelelős: Kovácsné Hutai Ágnes
tanszakvezető,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

Rehák Julianna Mária és Rajczi János
képzőművész szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h., Virág Norbertné,
Kolozs Mónika iskolatitkár.
Nyári László, Tóth-Deme Gabriella

Érintett szaktanárok,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,

2022.12.
óra

Aranykapu Bölcsőde - Mikulás-hangoló.

Szervezés.
Műsor összeállítása.
Növendékek utaztatása.
Konferálás.

(Bölcsőde vezető)
Érintett szaktanárok,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,

2022.12.
óra

EGA Karácsonyi kis koncert a
művészetek jegyében.
(Az EGA-ban tanuló alsó tagozatosok
műsora.)
Sün Balázs Óvoda Hévízgyörk.

Szervezés.
Hangszerek utaztatása.
Műsor összeállítása.
Konferálás.
Szervezés.
Műsor összeállítása.
Növendékek utaztatása.
Konferálás.

Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Érintett szaktanárok.
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,

2022.12.
10 óra

Szivárvány óvoda - Karácsonyi műsor.

Minden szaktanár,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

2022.12.
11:00 óra

Napsugár óvoda - Karácsonyi műsor.

2022. 12. 20.
kedd

December 17-én letanított munkanap.

Műsor összeállítása.
Növendékek utaztatása.
Szervezés.
Konferálás.
Műsor összeállítása.
Növendékek utaztatása.
Műsor összeállítása.
Konferálás.
Karácsonyi koncert.

2022. 12. 21.
szerda
2022.12.22. 2023.01.02.

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP I.

Adminisztrációs munkanap.

2022.12.
10 óra

Téli szünet.
Utolsó tanítási nap: 2022.12.21.(szerda)
Első tanítási nap: 2023.01.03. (kedd)
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A telephely pedagógusai,
Programfelelős: Vargáné Boda Bernadett
szaktanár

Nyíriné Gazdik Andrea óvodavezető,
Minden szaktanár,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.

2023.01.09.-01.20.

Félévi meghallgatások, tanszaki
koncertek a zeneművészeti ágon.

2023.01.20.

Szolfézs félévi írásbeli beszámolók

2023.01.20.
péntek
2023.01.09.-01.27.

I. félév vége.

2023.01.

Képzőművészeti Kiállítás.

2023.02.02.
csütörtök
10:00 óra

Félévi értekezlet.

Terem előkészítése.
Jegyzőkönyv.

2023.02.15.
szerda
17:00 óra

„Miből lesz a cserebogár!?” koncert.

2023. 03.01.
szerda

Családi koncert.

Szereplők, műsorszámok megnevezése:
2023.02.08-ig.
Szervezés, műsor összeállítása.
Teremfelügyelet.
Konferálás.
Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Közösségi szolgálat megszervezése.

Adminisztrációs időszak.

Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet. Lebonyolítás.

Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,
Minden szaktanár.
szolfézstanárok, Felelős: Balogh Myrtill
Emese tanszakvezető,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,

Naplók, tájékoztató füzetek, órarendek,
tanulói létszám egyeztetése,
adminisztrációja.
Szervezés. Lebonyolítás.

Minden szaktanár,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,
Programfelelős: Rehák Julianna Mária
tanszakvezető, Rajczi János,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Érintett szaktanárok.
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,
Teljes tantestület,
Iskolatitkár: Demjén-Szaniszló Judit.,
Érintett szaktanárok
Programfelelős: Vargáné Tari Aranka,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.,
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Minden szaktanár,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h.,
Programfelelős: Dr. Varga László

2023.03.15.
szerda

Ünnepi megemlékezés március 15-ről.

Műsor összeállítása.
Zenekari állványok, hangszerek szállítása.
Fúvós zenekar szereplése.

2023.03.20.
hétfő
17:00 óra

„Miből lesz a cserebogár!?” koncert.

2023.03.28.
kedd
17:00 óra

Négy kéz egy zongorán hangverseny
(zongora tanszak).

2023. 03. 23
(csütörtök)
17:00

Bach fesztivál.

2023.04.03.
15:00
hétfő

B tagozatos meghallgatás.

2023.04.

Tavaszi vásár .
(mindhárom művészeti ág)

Szereplők, műsorszámok megnevezése:
2023.03.13-ig.
Szervezés, műsor összeállítása.
Teremfelügyelet.
Konferálás.
Lebonyolítás.
Műsor összeállítása.
Terem előkészítése
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Műsor összeállítása.
Terem előkészítése
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Közösségi szolgálat megszervezése.
Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Szervezés, közösségi szolgálat szervezése
Összeszedni az eladásra szánt tárgyakat,
valamint a képzőművészeti tanszaknak
segítséget nyújtani.
Közösségi szolgálat megszervezése.
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Fúvós zenekari tagok, szaktanárok,
Programfelelős: Madarász Péter Pál, Sári
Szabolcs és Jónás Dániel József
szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető.
Érintett szaktanárok,
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h.,
Programfelelős: Alaksáné Pálházi
Katalin Ida.
Zongora tanszak munkaközössége,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Programfelelős: Bagi Annamária
tanszakvezető.
Programfelelős: Molnár Marica,
Minden szaktanár,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Érintett szaktanárok, hangszeres
tanszakvezetők,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Rehák Julianna, Rajczi János,
érintett szaktanárok,
Bagi Annamária int.vez.h.,

2022.04.04.
kedd

2023.06. 10-én letanított munkanap.

2022.04.05.
szerda

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP II. DTK Pedagógiai Szakmai nap
tudásmegosztás 2
Szakmai megbeszélés Dr. Magyari Zita Ida
mesterprogramjával kapcsolatban.
Tavaszi szünet.
Utolsó tanítási nap: 2023.04.05. (szerda)
Első tanítási nap: 2022.04.12. (szerda)
Tankerületi Pedagógiai nap.
Szervezés.
Érintett szaktanárok,
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
Témája: fenntarthatóság, környezetvédelem Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
– el lehet kezdeni gyűjteni a kollégáktól a
III.
Bagi Annamária int.vez.h.,

2023.04.06.2023.04.11.
2023.04.17.
hétfő
9:00-13:00

2023. április 19.
(szerda)

Tanév végi koncerten való részvétel.

műhelyjavaslatokat + tegyenek javaslatot
előadókra

Tavaszi Koncert

2023.04.24.
hétfő
17:00 óra

„Miből lesz a cserebogár!?”

2023.04.
15:00-17:00

Zenetörténeti vetélkedő.

Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Szereplők, műsorszámok megnevezése:
2023.04.17-ig.
Szervezés, műsor összeállítása.
Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Szervezés. Népdaléneklési verseny
díjazottjainak fellépése.
Lebonyolítás.
Közösségi szolgálat megszervezése.
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Érintett szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,

Érintett szaktanárok,
Bagi Annamária int.vez.h.,

Balogh Myrtill Emese
zeneismeret tanszakvezető,
Érintett szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,

2023. május eleje

10 óra Napsugár óvoda.
11 óra Szivárvány Óvoda.

2023. május eleje

10 óra Sün Balázs Óvoda Hévízgyörk.

2023.05.

Vonós tanszaki hangverseny.

2023.05.

Kacsóh Pongrác születésének 150-ik
évfordulója alkalmából tervez
megemlékezést

2023.05/06.

Ütős tanszaki koncert.

2023.05.22.-06.09.

Év végi vizsgák mindhárom művészeti
ágon.

Műsor összeállítása.
Növendékek utaztatása.
Szervezés.
Konferálás.
Lebonyolítás.
Műsor összeállítása.
Növendékek utaztatása.
Szervezés.
Konferálás.
Lebonyolítás.
Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Műsor összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
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érintett szaktanárok.

Vargáné Boda Bernadett szaktanár,
érintett szaktanárok.

Kovácsné Hutai Ágnes vonós
tanszakvezető,
Érintett szaktanárok.
Programfelelős: Molnár Mária szaktanár.
Érintett szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h., Tóth-Deme
Gabriella int.vez.h.
Programfelelős: Szaniszló Richárd
szaktanár.
Érintett szaktanárok,
Tóth-Deme Gabriella int.vez.h.
Minden szaktanár,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,

2023.05.22.
hétfő
16:00

Szolfézs alapvizsga.

2023.06.01.
csütörtök
17:00 óra

Zeneművészeti
Alap- és Záróvizsga I.

2023.06.05.
hétfő
17:00 óra

Zeneművészeti
Alap- és Záróvizsga II.

2023.05.24.-től

Év végi adminisztráció.

2023.06.10./17
szombat
18:00 óra

Tanévzáró Koncert és bizonyítványosztás

2023.06.12.
hétfő
14:00-19:00

Felvételi és beiratkozás.
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
IV.

2023.06.

PAMI képzőművészeti tagozatainak
kiállítás megnyitója.

2023.06.19-21.

Tábor.

Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás.
Teremfelügyelet.
Lebonyolítás.
Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Terembeosztás. Teremfelügyelet.
Konferálás. Lebonyolítás.
Naplók, tanulói létszám egyeztetése,
adminisztrációja, bizonyítványok,
oklevelek, emléklapok megírása
Vizsgasorrend összeállítása.
Terem előkészítése.
Konferálás.
Közösségi szolgálat megszervezése.
Lebonyolítás.
Szervezés, bizottság felállítása mindhárom
művészeti ágon, terem előkészítése,
lebonyolítás, jegyzőkönyvek elkészítése.
Lebonyolítás.
Szervezés.
Kiállítás képeinek felrakása, tárgyainak
elrendezése.
Helyszín biztosítása.
Lebonyolítás.
Szervezés.
Felügyelet. Lebonyolítás.
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Balogh Myrtill Emese zeneismeret
tanszakvezető,
Érintett szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Minden szaktanár,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Minden szaktanár,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Minden szaktanár,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Érintett szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Minden szaktanár,
Kolozs Mónika iskolatitkár,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Rehák Julianna és Rajczi János
képzőművészet szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Rajczi János szaktanár
Kolozs Mónika iskolatitkár

2023.06.

Levendula szüret.

2023.06.27.
kedd
10:00

Tanévzáró értekezlet.

Anyagbeszerzés.
Közösségi szolgálat megszervezése.
Szervezés.
Viseletek kiadása és beszedése.
Közösségi szolgálat megszervezése.
Helyszín biztosítása.
Lebonyolítás.
Beszéd.
Terem előkészítése.
Jegyzőkönyv.
Lebonyolítás.
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Néptánc szaktanárok, érintett
szaktanárok,
Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,

Dr. Magyari Zita Ida intézményvezető,
Bagi Annamária int.vez.h.,
Teljes tantestület,
Demjén-Szaniszló Judit iskolatitkár.

MELLÉKLET 2. – Tanszakok éves munkaterve
Billentyűs munkaközösség munkaterve
a 2022/2023-as tanévre
Személyi változások
Váradi István tanár úr ettől a tanévtől már nem tantestületünk tagja. Új kollégáink között
köszönthetjük Gera Gábort, aki a központi épületben fog zongorát tanítani és korrepetíciós
feladatokat ellátni. Óraadóként kezdi meg oktatói tevékenységét Kartal telephelyünkön Víg
Noémi. Vargáné Boda Bernadett ettől a tanévtől teljes állásban tanít zongorát Hévízgyörk és
Aszód (Csengey) telephelyeken.
Pedagógiai célok
Munkaközösségünk ebben a tanévben is kiemelt feladatának tekinti, hogy a növendékeket a
zene szeretetére nevelje, hogy személyiségük a zenetanulás által fejlődjön és gazdagodjon.
Célunk, hogy harmonikus környezetben adjuk át a tantárgyi ismereteket, fejlesszük a
készségeket, és hogy a növendékek bizalommal forduljanak hozzánk. Az egyéni bánásmódra
törekszünk, életkornak megfelelő követelményeket támasztunk. Fontosnak tartjuk a szülőkkel
való kapcsolattartást, és bevonását a zenei életbe. Kérjük, hogy figyeljenek oda gyermekük
rendszeres otthoni gyakorlására, a hiányzásokat jelezzék, illetve igazolják. Elengedhetetlennek
tartjuk, hogy a munkaközösség dolgozói rendszeresen vegyenek részt továbbképzéseken, a
módszertani kultúra fejlesztésére törekedjenek. Emellett ezek az alkalmak lehetőséget
teremtenek kapcsolatok építésére, ápolására, intézmények közötti együttműködések
kialakítására. Törekszünk a tehetségkutatásra és gondozásra, melynek egyik megnyilvánulási
formája a zenei versenyek, illetve zenei pályára való sikeres felkészítés.
Vizsgák, meghallgatások
A vizsgák rendjében változás nem lesz, az előző évek mintájára fog történni, reményeink
szerint jelenléti formában.
•

Félévkor minden tanár hangverseny keretén belül a szülők előtt mutatja be növendékeik
hangszeres tudását.

•

Év végén zárt ajtók mögött, csak a vizsgabizottság jelenlétében, évfolyamonként
történik a vizsga.

•

Ősszel és tavasszal meghallgatást tartunk a „B” tagozatos növendékek számára.
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Koncertek, versenyek
A központi és telephelyi dolgozók közös összefogásával az előző évek mintájára kettő tanszaki
koncertet tervezünk.
•

Az első félévben „Mikulás koncertet” tartunk, december 08-án.

•

A második félévben március 29-én „Négy kéz egy zongorán” koncertet szervezünk,
mert kiemelten fontosnak tartjuk a kamarazenélést, az együtt muzsikálást.

•

Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk részt venni a havonta megrendezésre kerülő
Cserebogár koncerteken, kamaratalálkozón, családi koncerten és minden iskolai
rendezvényen.

•

X. Farkas Ferenc Zongoraverseny 2022. november 16-18. Dunakeszi

•

III. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny 2023. március Baja

Szakmai Nap
•

2022. november 25. Billentyűs szakmai nap, kurzus meghívott előadókkal a
Dunakeszi Tankerület zeneiskolái számára
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Augusztus:
• augusztus 27. Rétesfesztivál Püspökhatvan, Harmonika tanszak
Szeptember:
• Tanmenetek elkészítése
•
•
•
•

szeptember 6. Órabeosztás
Az őszi félév tervezett anyagának kijelölése
Adminisztrációs teendők
szeptember 30. Zene világnapi zenélés (Aszód, Hévízgyörk)

Október:
• Bene-napok Püspökhatvan, harmonikások
• október 17. Cserebogár koncert (Aszód)
November:
• X. Farkas Ferenc Zongoraverseny 2022. november 16-18. Dunakeszi
•
•

november 24. Cserebogár koncert (Aszód)
november 30.„B” tagozatos növendékek meghallgatása

•

november 25. Billentyűs szakmai nap, kurzus meghívott előadókkal a Dunakeszi
Tankerület zeneiskolái számára

December:
• december 8. 17:00 :„Mikulás koncert” (Aszód)
• Karácsonyi műsorokon, iskolai, óvodai rendezvényeken való részvétel
• december 17. Karácsonyi koncert (Aszód EGA aulája)
Január:
• Tanszaki vizsgakoncertek a központi épületben és telephelyeken
Február:
• Új anyag kijelölése a második félévre, felkészülés a négykezes találkozóra.
• február 15. Cserebogár koncert
• Felvételi meghallgatások Zeneművészeti Szakközépiskolába (Pölös-Marton Gergely
István)
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Március:
• március 01. Családi koncert
•
•
•

március 20. Cserebogár koncert
március 28.„Négy kéz egy zongorán” koncert (Aszód)
„Bach Fesztivál”

Április:
• április. 03. „B” tagozatos meghallgatás
• április 19. Tavaszi koncert
• április 24. Cserebogár koncert (Aszód)
Május:
• május 08. Tankerületi Pedagógiai nap
•
•

Év végi vizsgák a központi épületben és telephelyeken
Tanszaki koncertek

Június:
• Tanszaki koncertek
• június 01. Alap és záróvizsga I.
• június 05. Alap és záróvizsga II.
• június 10. Évzáró koncert az Evangélikus Gimnázium Aulájában
• június 12. Felvételi meghallgatás
Mindenkinek jó munkát, eredményes tanévet kívánok!
Aszód, 2022-09-01

Bagi Annamária
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Éves Terv
2022-2023. tanév
Fúvós-ütős tanszak
Tanszakunk pedagógusai:
Gera Attila
Jónás Dániel
Sári Szabolcs
Szaniszló Richárd
Tamásyné Szegedi Sarolta
Az tanszakunk célja az idei tanévben is a személyiségközpontú, egyénre szabott
művészetpedagógia megteremtése, a tananyag mennyisége és az alkalmazott eszközök tudatos
használata által. Az Alapprogram egy keret legyen a növendékek tudásszintjében, ne elvárás.
A fúvós hangszert oktató pedagógusaink közül Novák Pétert ebben az évben Jónás Dániel
váltja. Frissen és fiatalosan folytathatja Peti elkezdett munkáját és építheti, bővítheti ki saját
tanszakát, újabb klarinétos tehetségekkel. Segítjük beilleszkedését és szakmai munkáját
egyaránt. Számítok kollégáim rugalmasságára, szakmai, módszertani tudására. A tapasztalatok
felhasználására, alkalmazásukra. A hangszertechnikai fejlődéshez, alapozáshoz hozzátartozik,
hogy a gyermekek gyakorlatban lássák az elsajátítandó anyagot, fontos a pedagógus
hangszertudásának folyamatos frissítése, továbbképzése. A művészeti tudásunk átadása
gyakorlati tevékenység, így fontos, hogy lássa, hallja a tanítvány a tanárát. Az együtt
muzsikálás, a koncert látogatás, egymás meghallgatása, a közös muzsikálás mind-mind
eszköze tudásunk magas szintű átadásának.
A hangszerparkunk folyamatos karbantartást igényel, ezért a zökkenőmentes évkezdéshez
hangszerész általi beállítás és javítás szükséges.
Tanszakunk ebben a tanévben is fontosnak tartja a növendékek tudásának megmutatását.
Készülünk tanszaki fellépésekkel és a „Miből lesz a cserebogár!?” koncertsorozatra egyaránt.
Tanszakunkon egy B tagozatos és egy tehetséggondozott fuvolista készül az általuk kitűzött
célok elérésére. (Szabó Csepke, Baráth Emőke)
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Az OH által meghirdetett, a tanszakunkat érintő versenyek:
•

XI. Országos Fuvola-Duó Verseny

•

VIII. Országos Szaxofonverseny

•

XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny

•

X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára

A tanévben tervezett művészeti iskolai programjaink:
• „Miből lesz a cserebogár?!” koncertek havonta
•

Zene világnapi koncert

•

Fél évente tanszaki hangversenyek, vizsgakoncertek

•

B tagozatos és tehetséggondozós növendékek meghallgatása

•

Óvodai, bölcsődei hangszerbemutatók

•

Ünnepkörökhöz kapcsolódó fellépések

•

Városi rendezvények

•

Szimfónikus zenekari rendezvények

•

Családi hangverseny

•

Bach fesztivál

•

Tanári hangverseny

•

Zeneművészeti alap és záróvizsga koncertek

Bízom benne, hogy ebben a tanévben is minden pedagógustól a megszokott minőségi munkát
és diákjaink tudásának magas színvonalának megtartását kapom. Támogatni, segíteni kell a
diákokat sok pozitív gondolattal, jógyakorlattal, példamutatással. Remélve, hogy semmilyen
helyzet vagy körülmény sem kényszerít majd újra a számítógép képernyője elé minket.
Jó egészséget és munkát kívánok minden kollégámnak az új tanévre!
Tamásyné Szegedi Sarolta
2022. 09. 01.
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Zeneismeret-magánének tanszak éves munkaterve, a 2022-2023-as tanévre
Személyi változások történtek tanszakunkon. Gera Gábor személyében új kollégát
köszönthetünk, a magánének tanszakon pedig Tarnai Katalin távozásával növendékeit az idei
tanévben ismét Molnár Marica fogja átvenni.
Erőss Balázs és Nagy Bertalan mindketten, 12 órában fognak szolfézst oktatni.
A munkaközösség tagjai:
Balogh Myrtill Emese – szolfézs, zenetörténet – Iklad
Nagy Bertalan Rezső – szolfézs, zenetörténet – Aszód központ
Erőss Balázs István – szolfézs – Aszód központ, Kartal, Rákóczi Általános Iskola
Raksányi Ildikó Mária – szolfézs, tánc, tánctörténet - Galgahévíz, Hévízgyörk, Galgamácsa,
Bag
Dana-Hevesi Valentina – szolfézs – Galgagyörk, Püspökhatvan
Bohák Endre Pál – szolfézs – Bag
Tóth-Deme Gabriella – Aszód Evangélikus Általános iskola
Molnár Marica – magánének – Aszód központ

Szolfézs oktatás
A 2022-2023-as tanévben is, a már megszokott módon, 12 helyszínen, ill. telephelyen
biztosítjuk a csoportos szolfézs oktatást.
Aszód központ – Aszódi Evangélikus Általános Iskola - Csengey Gusztáv Általános Iskola
Rákóczi utcai telephely – Aszód, Iklad, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Galgamácsa,
Galgagyörk, Püspökhatvan és Kartal telephelyeken.
A csoportos órákat, a helyi általános iskolákban teljesítjük. Az intézmények vezetőitől minden
segítséget, támogatást megkapunk, mégis az órák beosztása minden évben egyre nehezebb
feladat elé állít bennünket. A sok telephely, iskolai órarend, tanterem és egyéb logisztikai
probléma, a szülők egyéni kéréseinek figyelembevétele nem kevés megoldandó feladatot ró
ránk. Kollégáimmal igyekszünk a legjobb megoldást megtalálni mindenki számára!
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Szolfézs alapvizsgát csak azoknak a növendékeknek javasoljuk, aki igazoltan több órán vesz
részt a zeneiskolában a hangszeres óráján kívül. /zenekar, kamarazene, kórus stb./Aki nem esik
ebbe a kategóriába, az tanulja tovább a szolfézst.
Felvételire három növendékünk készül:
Kiss Réka – gordonka- /Kovácsné Hutai Ágnes növendéke/
Pölös-Marton Gergely István – zongora - /Bagi Annamária növendéke/
Szabó Csepke Lilla– fuvola - /Tamásyné Szegedi Sarolta növendéke/
Felkészíteni őket a felvételire szolfézs tárgyból, Nagy Bertalan kollégánk fogja. Sikeres
felkészülést és felvételit kívánunk nekik!
2022-2023-as tanévben is több új előképzős csoport alakult – csak szolfézsra járnak – melyekre
nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen később hangszeres tanáraink utánpótlás növendékei lesznek
ezekből a tanulókból biztosítva.
A szolfézs tanítás célja és feladata:

-

A zenei képességek fejlesztése, a gyermekek tehetségének felismerése, kibontakoztatása,
mely segíti a tanulókat a zenei anyag megszólaltatásában és segíti a hangszeres oktatást,
örömteli zenélést.

-

Ismerje a pedagógus a tanulócsoportjait! Milyen szülői háttérrel rendelkeznek, ki a
hangszeres tanáruk, miben tehetségesek, miben kell fejlődniük, ill. hogyan lehet minél
jobbá, tehetségesebbé tenni őket.

Zenetörténet csoportjainkban a beszámoló minden hónapban, adott témában írásban történik,
ezáltal növendékeink zenei műveltsége, ízlésvilága gyarapodik, hiszen a zenetanulás fontos
részét képezi az is, hogy zene szerető és zeneértő diákokat neveljünk ki. Tervezzük továbbá,
hogy az idei tanév második félévében ismét megszervezünk egy vetélkedőt egy kerekebb
évfordulóját ünneplő zeneszerző életművéből. A magánének tanszak pedig Kacsóh Pongrác
születésének 150-ik évfordulója alkalmából tervez megemlékezést koncert formájában.
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Rendezvények, koncertek, versenyek:

Augusztus:
Alakuló értekezlet: 2022. 08.25.
Szolfézs tanszaki értekezlet: 2022. 08.25.
Szeptember:
Csoportos órák beosztása, telephelyek: 2022.09.05.
Tanévnyitó értekezlet: 2022.09.05.
Órabeosztás-Aszód központ: 2022.09.06.
Első tanítási nap: 2022.09.07.
EGA- Zenei világnapi zenélés: 2022.09.29.
Zenei világnapi megemlékezés a szolfézsóra keretén belül a nagyobb csoportokkal: 2021.
09.30.
Október:
Őszi szünet: 2022.10.28.-2022.11.07.
November:
Kottafejtők szolfézsversenye: november hónap folyamán
December:
EGA karácsonyi kiskoncert a művészetek jegyében: 2022.12.
Karácsonyi koncert /a tanszak minden tanárának részvételével/ 2022.12.17.
2022.12.20. december 17-én letanított munkanap
2022.12.21. Tanítás nélküli munkanap I.
Téli szünet: 2022.12.21.- 2023.01.03.
Január:
Magánének vizsgakoncert
Első félév vége-írásbeli beszámoló: 2023. 01.20.
Február:
Felvételizők felkészítése szolfézs tárgyból, felvételi
Március:
Bach, „Mindenkinek” rendezvény: március hónapra tervezve, a magánének tanszak
szervezésében, tanszakunk tanáraival kiegészítve. 2023.03.23.
Április:
2023.04.05. Tanítás nélküli munkanap II.
Tavaszi szünet: 2023.04.05.- 2023.04.12.
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Tavaszi, tanári koncert: 2023.04.19.
Zenetörténeti vetélkedő: áprilisban hónapban, Erkel Ferenc halálának 130 éves évfordulója
alkalmából. Zenetörténet csoportok diákjainak, csapatverseny formájában.
Május:
2023.05.08. Tankerületi Pedagógiai nap
Tanítás nélküli munkanap III.
Szolfézs alapvizsga 2023.05.22.
Szolfézs vizsgák - írásban és szóban egyaránt - szolfézs jegyek lezárása: május hónapban.
2023.05.22.- 2023.06.09.
Magánének vizsgakoncert.
Június:
Év végi adminisztráció
Tanévzáró koncert és bizonyítványosztás 2023.06.10/17.
Felvételi és beiratkozás 2023.06.12. Tanítás nélküli munkanap IV.
Tanévzáró értekezlet: 2023.06.27.
Minden kollégámnak gördülékeny évkezdést és sikeres tanévet kívánok!

Balogh Myrtill Emese
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Képző-, Táncművészet és Színjáték tanszakok éves munkaterve
a 2022-2023-as tanévre
2022-23
tanév
munkarend
tervezet

Képzőművészet
Kiállítások rendezése, saját iskolai
rajzverseny szervezése,
rajzpályázatokon való részvétel
Általános célok és megvalósulásuk,
jellemzők
Rajczi János ( Kartal, Galgagyörk)
A Tahi kastélyba tervezi jövőre
megrendezni diákjai bemutatkozását
A képzősök házi rajzversenye
Rehák Julianna (Aszód, Csengey,
EGA)
Folytatjuk a minden évben szokásos
játékkészítést. Idén kaleidoszkópokat
tervezünk.
A szobrászat- kerámia terén ebben az
évben portré mintázást tervezünk.
A rajzversenyt egy klasszikus rajzi , egy
mintázás témában, és a Petőfi évhez
igazodva tervezzük.
Az iskola által meghatározott témákhoz
való hozzájárulás igazgatói kérésre idén:
az erdélyi új testvérvárosi kapcsolatokra
képeslapok készítése, a karácsonyi
vásárra bőr és varrott tárgyak készítése.
Kézműves foglalkozás: Levendula
Fesztivál, Május 1-e a Munka ünnepén
,Augusztus 20-a körüli Aszódi Napokon.
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Színjátszás/Táncművészet:
Néptánc/Társastánc
A városi és iskolai rendezvényekhez
kapcsolódás, a szülők számára
bemutatókkal
Általános célok és megvalósulásuk,
jellemzők
Néptánc
Veresné Hajdú Zsuzsanna, néptánc
pedagógus
Bag és EGA telephelyeken, 2 csoport
Néptánc és népi játékok tanulása,
ezekkel az iskolához kapcsolódó
alkalmakon fellépés.
Alternatív módszerekkel, több játékkal,
és játékos tánctanulással, a szabad
levegőn megtartandó órák, mozgásos
készségfejlesztés.
A Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál, a
Levendulafesztivál,
a
bagi
és
hévízgyörki falunap fellépései várhatók.
Az aszódi tagozatok a Levendulaünnepen, a Nemzeti Összetartozás
napján,
a
nyugdíjasklub
éves
közgyűlésén léphetnek fel.
Rónai Lajos Bag 2 csoport, Aszód
Néptánc és népi játékok tanulása és
bemutatása az iskola programjaihoz
igazodva:
Karácsony,
Levendula
fesztivál,
Színjátszás csoport Bag: Tóth-Hartai
Laura, színész
Céljai a beszédfejlesztés, hangfejlesztés,
versfeldolgozás,
színpadi
fellépés,
színelőadás. A csoportok jellegéhez
alkalmazkodva részképességfejlesztés,
olyan feladatok, amelyek a memóriát és
a figyelemkoncentrációt fejlesztik.
Társastánc
Raksányi
Ildikó
Mária
Tura
telephelyen
Játékos
feladatokkal,
tánctörténeti
elemekkel foglalkoznak. Fellépés a
PAMI aszódi épületének nagytermében
és a helyi általános iskola ünnepein, az
iskola Gála műsorában.

Havonkénti felsorolásban
Szeptember

Október

November

December

Január
Február
Március
Április

Május
Június

Havonkénti felsorolásban

Augusztus 29. 30. 31. Kézműves tábor:” Szeptember 24. Családi nap - Bag
Bőr Papír Olló „
Szept. 19-re Aszód új testvérvárosi
kapcsolatára
kérésre
képeslapok
készítése
Zenei világnapi hagyományos rajzolás- Október 4. Zene világnapi rendezvény amennyiben szükséges a könyvtárban,
EGA
Házi rajzverseny megrendezése 3
kategóriában és két korcsoportban: (alsó
és felső tagozat)
Klasszikus rajzi téma, mintázás és Petőfi
évfordulóhoz igazodó témában
Karácsonyi vásárra készülés
Házi rajzverseny megrendezése 3 EGA: Karácsony és újév alkalmából
kategóriában és két korcsoportban: (alsó fellépések: összes csoport
és felső tagozat)
Klasszikus rajzi téma, mintázás és Petőfi
évfordulóhoz igazodó témában
Plakát és dec. 17-én kiállítás a
Karácsonyi koncerttel egyidőben, az
EGA Gimnázium aulájában. Házi
rajzversenyre oklevelek készülnek, a
díjakra 25ezer Ft-ot szeretnénk kérni.
Kistarcsai és Péterfy Sándor utcai kórház
az ünnepeken bennmaradó betegeinek
képeslapok rajzokkal és jókívánságokkal
Karácsonyi vásár.
Félévi kiállítás az EGA Ált. Isk.,
másnéven Színes iskola aulájában.
Országos festészeti és szobrász-kerámia
pályázatok, ha megrendezik a Festészeti
vagy a Szobrász-kerámia versenyt.
Az adódó tavaszi zenei és helyi ünnepés előadássorozatokhoz hozzájárulás
Az adódó tavaszi zenei és helyi ünnepés előadássorozatokhoz hozzájárulás:
Tavaszi vásár, illetve Térzene Fesztivál,
amennyiben megrendezik.
Alapvizsga és záróvizsgamunkák
Amennyiben
szükséges
kézműves
foglalkozás a május 1-i Munka ünnepén
Év végi kiállítás az EGA –ban az év végi
koncerthez, évzáró ünnepséghez, illetve
bizonyítványosztáshoz kapcsolódóan, az
EGA általános iskolában a színes iskola
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EGA néptánccsoport táncok bemutatója
a szülőknek, egyben év végi vizsga, a
zeneiskola udvarán.
Csengey néptánccsoport: Év végi
vizsgakoreográfia az év néptánc

aulájában, a Csengey iskola Zsibongó
részén
Amennyiben szükséges a Levendula
fesztiválon kézműves foglalkozás

anyagából: fellépés a Levendula
Fesztiválon
A
zeneiskola
kamaratermében
Társastánc év végi és alapvizsga
bemutató és Tura, Gála műsor (Raksányi
Ildikó)
Hetedhét Hatvan Fesztivál
Nemzeti Összetartozás napja
Nyugdíjasklub évi közgyűlése
Rehák Julianna Mária
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