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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek - humánerőforrás 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskolában a 2020/2021-es tanévben az 

engedélyezett 21,83 álláshelyen, 25 fő pedagógus látja el, a jelenlegi 408 fő növendék 

művészeti, neveléssel-oktatással kapcsolatos feladatokat. A vezetői teendőket az 

intézményvezetőn kívül egy intézményvezető-helyettes és az öt munkaközösség-vezető 

végzi. Pedagógus szakvizsgával négy fő rendelkezik, további 1 fő folyamatban. 

1.2. Pedagógus adatok: 

 Engedélyezett álláshelyek száma: 21,83 

 Pedagógusok száma összesen: 25 fő 

 Teljes munkaidőben, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel: 14 fő  

 Részmunkaidőben, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel: 1 fő  

 Részmunkaidőben, határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel: 4 fő  

 Óraadó pedagógus: 6 fő 

 Tartósan távol lévő: 4 fő 

Pedagógusaink szakképzettsége megfelel az előírásoknak, az alapvégzettségeken 

túl pedig több pedagógus rendelkezik másod-, illetve harmaddiplomával. 

Egyetemi végzettséggel rendelkezik: 8 fő pedagógus. 

Egy pedagógus – Baranyai Hajnalka - jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem, 

Néptáncpedagógus mesterszakos hallgatója.  

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

 Intézményvezető - Kóródiné Bojtor Anikó  

 Intézményvezető – helyettes: Smidróczki Zsolt 

 Tanszakvezető: 5 fő 

2020. szeptembertől a tanszakvezetők és tanszakok összetételében nem 

történt változás:  

1) billentyűs, zeneismeret, (zongora/4 + szolfézs/3) 

 tanszakvezető: Lakatos Anikó 

2) vonós, akkordikus (hegedű/3 + gordonka/1 + gitár/1) 

 mkv: Bódiss Miklós 



 
Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 
Munkaterv 2020/21-es Tanév  

 

6 
 

3) fafúvós (furulya, fuvola/2 + furulya, klarinét, szaxofon, fagott/2) 

 mkv: Gál András 

4) rézfúvós, akkordikus (fur. trombita/2 + fur. kürt/1 + fur. mélyréz/1 +   

ütő/1)  mkv: Szálkai János 

5) népzene, egyéb művészetek (néptánc/3 + népzene/1 + grafika-

festészet/1) mkv: Golenya Gréta 

Egyéb megbízatások, tisztségek: 

Szakszervezeti bizalmi /MZMSZ/ Törösné Szabó Judit 

Intézményi tanács vezetője:    Smidróczki Zsolt 

Szülői Szervezet képviselője:    Bánsághyné Kiss Annamária 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Lakatos Anikó  

Diákönkormányzat vezetője:    Kóródi Kinga Noémi 

CSIMI - Művészeti Nevelésért Alapítvány   

Kuratóriumának elnöke és tagjai:           Smidróczki Zsolt, Kóródiné Bojtor Anikó, 

 Beregszászi Tamás, Barát-László 

Bernadett, Baranyainé Kiss Éva  

1.2.2. Alkalmazotti adatok: 

 Iskolatitkár - NOKS dolgozó: 1 fő közalkalmazotti kinevezéssel 

 Rendszergazda - NOKS dolgozó: 1 fő, heti 4 órában 

 Gazdasági ügyintéző: 1fő 

 Ügyviteli dolgozó: 1 fő 

 Technikai dolgozó: 2 fő 

 Közfoglalkoztatott: 1 fő 

1.2.3. A tanévben pedagógus minősítésre jelentkezett pedagógusok: 

- Mihály Zsolt harsona – Pedagógus I. fokozat, 2019/20-as évről elhalasztott 

- Beregszászi Tamás – Pedagógus II. fokozat 

- Magyariné Veres Anita – Pedagógus II. fokozat 

Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljárásra 2 fő jelentkezett: 

- Kóródiné Bojtor Anikó 

- Smidróczki Zsolt 
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1.3. Vezetők ügyeleti rendje 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Kóródiné 
Bojtor Anikó 

09:30-17:30 09:30-17:30 09:30-17:30 09:30-17:30 09:30-17:30 ------- 

Smidróczki 

Zsolt 
09:00-17:00 09:00-17:00 009:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 -------- 

Gál András 

munkaközösség-

vezető 

------ ----- ----- ----- ----- 08:00-14:00 

 

1.4. Az intézmény tanulóinak adatai 

Zeneművészeti ág:  275 fő 

Táncművészeti ág:     94 fő  

Képzőművészeti ág:   39 fő 

Összesen:  408 fő   

 Ebből két tanszakos: 38 fő 

Három tanszakos: 3 fő 

Hátrányos helyzetű tanulók: 19 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 32 fő 

Művészeti alapvizsgára bocsátható tanulók terezett száma: 20 fő 

Művészeti záróvizsgára bocsátható tanulók tervezett száma: 5 fő 
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1.5. Tárgyi feltételek 

 1.5.1. Infrastruktúra 

Az intézmény korszerű működéséhez elengedhetetlen lenne egy hangszigetelt, 

korszerű épület, jól felszerelt tantermekkel. A jelen helyzetben, a realitásokat tekintve a 

legsürgetőbb feladatokat sorolnám fel, melyekre szükség lenne: 

- a nyílászárók (hő és hangszigetelt) cseréje 

- az elektromos hálózat korszerűsítése 

- a tantermek hangszigetelése 

- az iskola tetőszerkezetének és csatorna rendszerének felújítása 

- a balesetveszélyes területek megszüntetése (pl. udvaron a járda)  

 Iskola nagyterme: 

Az intézmény 1 db, színpaddal is ellátott koncertteremmel rendelkezik, amit már 

régen kinőttünk, infrastruktúrája pedig nem felel meg a mai kor elvárásainak. A terem 

közvetlenül a 42-es főút mellett helyezkedik el, ezért hangversenyek idején rendkívül 

zajos, be kell zárni az ablakokat. A tavaszi, nyári hónapokban viszont nagyon meleg van, 

éppen ezért sürgető lenne egy légkondicionáló beszerelése, amihez viszont korszerű 

elektromos hálózat is szükséges.  

 Parkoló 

Sajnos az iskola előtti parkoló is nagyon rossz állapotban van. Ennek bővítésére, 

korszerűsítésére évek óta nagy szükség lenne. 

1.5.2. Eszközök 

 IKT eszközök 

Pozitívumként beszámolhatunk arról, hogy az utóbbi években előrelépések is 

történtek ezen a területen, hiszen az internet hálózati lefedettségünk a Sulinet 

programnak köszönhetően mára már teljes. 

Az EFOP-3.2.4-16 „Digitális kompetencia” pályázat keretein belül sikerült 8db laptop-

hoz, valamint egy mobil digitális panelhez hozzájutnia az intézménynek. De ez még 

mindig kevésnek bizonyul, egyrészt a KRÉTA rendszer kötelező bevezetésével, másrészt 

a jelenlegi koronavírus miatti bizonytalan helyzettel együtt. 
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 Hangszerállomány 

Legnagyobb örömünkre hosszú idő után, a hangszerállomány tekintetében az 

elmúlt időszakban jelentős elmozdulás történt. A Kormány a fiatalok zenei nevelésének az 

eddiginél is jelentősebb támogatása érdekében az iskolai zeneoktatást segítő 

hangszerfejlesztési program indításáról döntött, és a 2018. évi központi költségvetésben 

biztosította az ehhez szükséges forrást. A fiatalok zenei nevelésének támogatása céljából 

a 1134/2017. (III. 20.) sz. Korm. határozat szerint Kodály Zoltán születésének 135., 

halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdette a Kodály Hangszercsere Programot, 

amelyhez kapcsolódóan iskolánk számára is új hangszerek beszerzésére nyílt lehetőség.  

A 2018/19-es tanévben a Kodály II. – Hangszercsere program keretén belül, 

5.389.000.-Ft értékben kapott új hangszereket iskolánk. Ezt követően, 2019 

decemberére a Kodály III. Hangszercsere programban megrendelt hangszereket is 

megkaptuk, 4.933.554.-Ft értékben. A programnak köszönhetően közel 70 db 

hangszerrel gyarapodott az intézmény hangszerállománya. Legnagyobb örömünkre, 

2020-ban ismét folytatódik a program, hiszen a Kodály IV. Hangszercsere program által 

az intézménynek további hangszerek beszerzésére van lehetősége 2.542.000.-Ft 

értékben. Ennek nagyon örülünk, hiszen az ezt megelőző években szinte egyáltalán nem 

volt lehetősége az intézménynek új hangszerek beszerzésére.  

A meglévő hangszerek javítására, karbantartására továbbra is nagy szükségünk 

van, mely iskolánkban külső megbízási szerződés keretében történik. A zongorák 

hangolására eseti díjazás ellenében, legalább félévenkénti gyakorisággal van szükség. 

1.6. Kockázati tényezők ebben a tanévben 

 Járványügyi helyzet 

A jelenlegi járványügyi helyzet több szempontból, rendkívüli módon 

megnehezítette az zökkenőmentes évkezdést: 

- a tavaszi időszakban bevezetett online oktatás miatt elmaradt májusban 

az új tanulók beiskolázása. Ezt a kollegáink most, szeptember elején, egy hét alatt 

próbálták bepótolni, ami jelentős nyomást jelentett számukra. Ennek 

következtében sajnos csökkent a tanulólétszám is, viszont ennek ellenére el tudtuk 

indítani a tanévet, a tantárgyfelosztás pedig a megadott határidőre elkészült.  
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- a vírussal kapcsolatos sokféle döntés, értelmezés, több esetben 

megnehezíti a mindennapos pedagógiai munkánkat.  Bízunk abban, hogy 

idővel létrejön egy olyan egységes szabályozás, amely megnyugtatóan és 

részletesen biztosítja az alapfokú művészetoktatási alapfeladatok ellátását, egy 

esetlegesen újra bevezetésre kerülő digitális munkarend bevezetése során is. 

 Csökkenő létszám, lemorzsolódás  

Az iskola legfontosabb partnerei az iskolába járó gyermekek és azok szülei. 

Iskolánk tanulói leginkább Püspökladányban és annak környező településein élő 

családokból kerülnek ki. Sajnos 

 az utóbbi öt évben a létszám csökkenő tendenciát mutat. A településen, leginkább 

az értelmiségi réteg elvándorlása miatt tapasztalt népesség csökkenés által, az iskola 

stratégiai céljai között évről évre egyre fontosabb szerepet kap a tanulói létszám 

megtartása, illetve összetételének szinten tartása. Ezt nevezhetjük egyfajta 

veszélyforrásnak is.  

Ennek érdekében a tantestülettel karöltve, évek óta vannak különféle 

próbálkozások, de sajnos még nem sikerült a leghatékonyabb beiskolázási módszert 

megtalálni. Ez egyik fontos, fejlesztésre szoruló területe az intézménynek. Pedig 

büszkén elmondhatjuk, példaértékű az iskola Alapítványának keretein belül szerveződő 

Babamuzsika és Zeneóvodás csoportok működése. A foglalkozást lelkesen szervező 

kolléga motivációjának hatására, később törvényszerűen, szinte minden kisgyerek 

beiratkozik a művészeti iskolába, de ettől függetlenül még sok a tennivaló ezen a téren.  

Ezután pedig jön a következő lépés: a lemorzsolódás elkerülése.  

Meg kell becsülni a hozzánk járó diákokat és mindent meg kell tennünk a későbbi 

lemorzsolódás elkerülése érdekében. Évről-évre, a kimaradó tanulók számának 

csökkentése is fontosabb fejlesztési terület a művészetoktatásban. A növendékek 

kimaradásának oka nagyon sokrétű, összetett folyamat. Ennek javítása érdekében, 

energiát nem kímélve, összefogott munkára van szükség. Mindenképpen szeretnék 

törekedni arra, hogy tanulóinkat a művészetoktatás keretein belül megőrizzük, hiszen az 

iskola számára minden egyes növendék fontos. Ehhez pedig nekünk, pedagógusoknak is 

muszáj időről-időre megújulnunk.  
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 Informatikai eszközök hiánya. 

Az EFOP-3.2.4-16 „Digitális kompetencia” pályázat kapcsán az intézményben nem 

kapott minden pedagógus notebookot. Ennek következtében jelenleg iskolánkban 7 olyan 

főállású kolléga van, aki nem rendelkezik ilyen eszközzel. A tavaszi koronavírus-

járvány miatt a közoktatáshoz hasonlóan a mi intézményünk is rekord sebességgel állt át 

a digitális oktatásra. Már akkor is nagy hátrányt jelentett a megfelelő IKT eszközök hiánya, 

ami jelenleg is fenn áll.  
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2. NEVELÉS – OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 2.1  A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

 A fenntartó - egyetértve az oktatáspolitikai célkitűzésekkel - fő stratégiai 

feladatának tekinti a művészetoktatás eszközeivel történő tehetséggondozást, a 

művészeti képességek fejlesztését, valamint az esélyegyenlőség biztosítását. Ezen 

feladatok az intézmény pedagógiai programjában is meghatározó alapelvek, 

melyek követendő feladatok a 2020/21-es tanévben is. 

 2.2   Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

 alapfokon elvárható legmagasabb szintű művészeti képzés, kulcskompetenciák 

fejlesztése  

 a zenei műveltség megalapozásával a jó zenei ízlés és ítélőképesség kialakítása. 

 a tehetséges és felzárkóztatásra szoruló növendékek felismerése, gondozása 

 a belső innováció támogatása  

 a tanulói létszám megtartása, stabilizálása  

2.3   Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, 

feladatok 

A koronavírus-járvány esetleges, újbóli elterjedése esetén ismét számításba kell 

vennünk az online oktatást, mint lehetőséget. A tavalyi tanévben, a digitális oktatási rend 

során minden kollega újfajta módszerekkel, lehetőségekkel igyekezett motiválni 

tanítványait, mely során értékes tapasztalatokat szerezhettünk. A kialakult helyzet 

számos esetben okozott nehézséget, de mindemellett rengeteget tanulhattunk mi 

pedagógusok is, amit a későbbiekben újra tudunk majd hasznosítani. 
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3. A TANÉV HELYI RENDJE 

Tanítási napok száma 179 nap: 2020.09.01-2021.06.15. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola első és utolsó tanítási napját a tanítási év első és 

utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. Ennek alapján: 

Első tanítási nap: 2020. 09. 03. csütörtök 

Utolsó tanítási nap: 2021. 06. 11. péntek 

2020.09.01-02.: Beiratkozás, órabeosztás 

2021.06.14.: Adminisztráció, egyeztetés  

2021.06.15.: Tanévzáró 

A szorgalmi időszak I. féléve 2020. szeptember 01-től 2021. január 22-ig tart.  

Az első féléves értesítők kiosztása: 2021. 01.29 -ig. Felelősök: a szaktanárok. 

A 2020/2021. tanév II. félév szorgalmi idejének vége: 2021. június 15. kedd. 

A szülők értesítése – a bizonyítvány útján – a tanuló által a tanév II. félévében elért 

eredményről. Felelősök: a szaktanárok, határidő: 2021. június 15. kedd. 

3.1.  A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

1.  2020.10.02. Zenei Világnapi koncert – pályaorientáció: szakirányú 

továbbtanulás népszerűsítése a felsőbb évfolyamos tanulók körében. A 

rendezvény a kialakult helyzetre való tekintettel online formában történik. 

2.  2020.10.22. Szakmai nap - meghívott vendég előadó (előadók) bemutató 

tanítása  (szervezés folyamatban); új módszerek lehetőségei.  

3.  2020.11.13. -  a 2020.11.14-én tervezett, 60. Jubileumi ünnepség előkészítése, 

főpróbája. (Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatt le kell mondanunk a 

rendezvényt, helyette informatikai továbbképzést tartunk online – KRÉTA) 

4.  2021.02.04. - Nevelési Értekezlet (2. félév)  

5.  2021.02.18. - Jótékonysági koncert előkészítése, főpróbák lebonyolítása  

6.  2021.04.30. Tantestületi kirándulás – Koncert-, Színházlátogatás 
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3.2. Tanítási szünetek időtartama, időpontja 

 Őszi szünet   

Szünet előtti utolsó tanítási nap:   2020. 10. 22. (csütörtök) 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. 11. 02. (hétfő)  

 Téli szünet 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2020. 12. 18. (péntek) 

Szünet utáni első tanítási nap:      2021. 01. 04. (hétfő) 

 Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:   2021. 03. 31. (szerda)                     

Szünet utáni első tanítási nap:       2021. 04. 07. (szerda) 

 Áthelyezett munkanapok: Ebben a tanévben nem lesz áthelyezett 

munkanap, szombatonként nem kell tanítani. 

 Munkaszüneti napok – piros betűs ünnepek: 

2020. október 23. péntek - Nemzeti Ünnep 

2020. november 1. vasárnap Mindenszentek 

2020. december 24-25-26 - csütörtök, péntek, szombat - KARÁCSONY  

2020. december 31. csütörtök - Szilveszter 

2021. január 1. péntek - Újév 

2021. március 15. hétfő - Nemzeti Ünnep  

2021. április 04. és 05. vasárnap és hétfő, HÚSVÉT  

2021. május 1. szerda - Munka ünnepe 

2021. június 09 - 10. vasárnap, hétfő - PÜNKÖSD 

3.3.  Megemlékezések időpontjai 

-     2020.10.01. Zenei Világnapi koncert  

Helye: CSIMI hangversenyterem. 

Felelős: Bódiss Miklós 

- 2020. október 23. (péntek) Városi Ünnepség (koszorúzás, térzene) 

Helye: Püspökladány főtere 

Felelős: Szálkai János a fúvószenekar vezetője 

- 2021. március 15. (péntek) Városi ünnepség (koszorúzás, térzene) 

Helye: Püspökladány főtere 

Felelős: Szálkai János 
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3.4.  Nevelőtestületi értekezletek időpontjai 

s.sz. Értekezlet megnevezése Értekezlet időpontja 

1. Alakuló értekezlet 2020.08.27. csütörtök 

2. Tanévnyitó értekezlet 2020.09.10. csütörtök 

3. I. félévi Osztályozó értekezlet 2021.01.19. kedd 

4. Nevelési értekezlet 2021. 02 .04. csütörtök 

5. II. félévi Osztályozó értekezlet 2021. 06.08. kedd 

6. Tanévzáró értekezlet 2021.06.16. szerda 

3.5. A szülői értekezletek időpontjai 

Mindennapos nevelési-oktatási munkánk egyik legfontosabb tényezője a 

szülőkkel való kommunikáció. Minden tanév elején a pedagógusok tanszaki 

szülői értekezleten találkoznak a tanulók szüleivel, ahol az órabeosztásról, a tanév 

munkatervéről, a tanszakukon tervezett szakmai munkáról, a várható 

eseményekről tájékoztatják őket. A szülők számára napi szinten van lehetőség 

személyes konzultációra, külön fogadóórai időpontokra nincs igény. 

A szülőértekezletek időpontja tanév elején szeptember hónapban, 

december-január tájékán, valamint májusban, a tanszaki hangversenyek  

alkalmával, illetve szükség szerint amennyiben az események indokolttá teszik (pl. 

iskolai élet előre nem tervezhető eseményeivel, szakmai táborok szervezésével 

kapcsolatos információk) rendkívüli tanszaki és iskolai szülői értekezletek 

összehívására is sor kerülhet. 

3.6.  Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt 

nap tervezett időpontjai 

Kezdők Hangversenye: 2021. március 30. (kedd) 17:00 óra  

Helye: CSIMI hangversenyterem 

Felelős: Suta Andrásné, Golenya Gréta,  

 

Nyitott napok a CSIMI-ben - hangszerbemutató 2021. május 03-07 között 

Helye: CSIMI hangversenyterem, ill. udvar  

Felelős: Tanszakvezetők, Tantestület 
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3.7.  Tervezett mérések és vizsgák 

3.7.1 Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

Intézményünkben a tanév során félévkor és év végén mérjük 

növendékeink teljesítményét. Ilyenkor minden tanuló kötelezően beszámol féléves 

teljesítményének szintjéről. A művészeti ágakban az alábbi szempontok szerint 

értékeljük a tanulók tudását, szorgalmát: évközi, órai munkában nyújtott aktivitás 

és teljesítmény, kitartás, szorgalom, valamint meghatározott időre (határidőre) 

megtanult (elkészített) mű (alkotás) előadása (kiállítás).  

A növendékek produkciója tükrözi a gyermek képességeit és a tanár 

munkájának eredményességét egyaránt. Ezáltal képet kapunk a tanszakokon folyó 

oktatásról, a tanulók fejlődéséről. A felsőbb osztályba lépő tanuló tudását, 

szorgalmát minősíteni és értékelni kell, figyelembe véve a tanuló képességeit és 

készségeit, nem mellőzve az értékelés motiváló tényezőjét sem. 

Minden művészeti ág, valamennyi évfolyamában - az előképzőtől a továbbképző 

befejezéséig- a tudás és szorgalom értékelése ötfokozatú jegy valamelyikével történik.  

3.7.2. Tanulmányok alatti vizsgák, tanszaki beszámolók ideje 

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát 

szervezni. A vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg. 

-A 2020/2021-es tanév vizsgaidőszaka: 2021.05.24. – 2021.06.12.  

A vizsgák megszervezéséért felelős: munkaközösség-vezetők 

Lebonyolításáért felelősek: munkaközösség-vezetők, szaktanárok. 

- A 2020/21. tanév I. félévi tanszaki hangversenyek, néptánc gálák megszervezése, 

képzőművészeti tanszak I. félévi munkáinak kiállítása:  

2020.12.07.-2021.01.16. közötti időszak 

- A 2020/21. tanév II. félévi tanszaki hangversenyek, néptánc gálák megszervezése, 

képzőművészeti tanszak II. félévi munkáinak kiállítása:  

2021.05.10.-2021.06.15. közötti időszak 
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 Tanszaki hangversenyek helye: CSIMI hangversenyterem 

 Néptánc bemutató gálák helye: DMVMK nagyterem 

 Képzőművészeti Tárlat helye: CSIMI folyosó  

A tanszaki hangversenyek, gálák, tárlat megszervezéséért felelős: 

intézményvezető-helyettes.  

Lebonyolításáért felelősök: a szaktanárok, korrepetitorok 

Az alapfok 6. évfolyama után a tovább haladáshoz művészeti alapvizsga letétele kötelező. 

3.7.3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

A művészeti alap- és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti 

iskola utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti 

iskola utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 

jelentkezett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 

meghatározásának módja: a művészeti alapvizsga és záróvizsga 

követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsga tantárgy tekintetében - az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján 

a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és 

elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és 

záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét 

és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató 

intézmény feladata. Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 

intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy 

tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
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A 2020/21-es tanévben Művészeti Alapvizsga és záróvizsga időpontja:  

a mindenkori főtárgy-vizsga napján, külön meghallgatás keretében, 3 tagú 

bizottság előtt történik. 

A vizsgák megszervezéséért felelős: munkaközösség-vezetők 

Lebonyolításáért felelősek: munkaközösség-vezetők, szaktanárok. 

3.7.4. Országos versenyek, területi válogatók, megyei találkozók 

Sorszám 
Verseny 

megnevezése 

Tanuló, 

tanszak 

megnevezése 

Verseny 

időpontja 

Nevezési 

határidő 

Felelős 

neve 

1; 

VII. Országos Bihari 

János Hegedű-, 

Gordonka - és Vonós 

Kamarazenei 

Fesztivál - Abony 

Gordonka: 

Horváth 

Richárd, Rácz 

Anna 

2020.11.25-26. 2020.10. 
Bódiss 

Miklós 

2;  SZIMBA rajzpályázat Képzőművészet 2020.11.30. 2020.11.06. 
Beregszászi 

Tamás 

3; 
VIII. Országos 

festészetverseny 
Képzőművészet 2021.03.19-20. 

Pályamunkák 
beküldési 
(postára 

adási) 
határideje: 
2021.01.22. 

Beregszászi 
Tamás 

4; 

XII. Országos 

zongora négykezes 

és kétzongorás 

verseny 

Zongora 

tanszak 
2021.04.09-11- 2021.03.12. 

Lakatos 

Anikó, 

Barát-

László 

Bernadett 

5;  Megyei Fuvolás 

Találkozó, Derecske 
Fuvola tanszak 2021.01.30.  

Sándorné 

Kovács 

Enikő 

6;  Regionális Kürtös 

Találkozó, Derecske 

Rézfúvós 

tanszak 
2021.02.27.  Szálkai 

János 

7; 

VI. ZeneVarázslat 

Nemzetközi 

Négykezes 

Zongoraverseny és 

Kurzus 

Zongora 

tanszak 
2021.03.hó  

Baráth-

László 

Bernadett 

 



 
Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 
Munkaterv 2020/21-es Tanév  

 

19 
 

4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1  A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

Pedagógus önértékelésből fakadó feladatok: 

Iskolánkban két évvel ezelőtt, az önértékeléssel, tanfelügyelettel és 

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok is bevezetésre 

kerültek, melyek jelenleg is folyamatosan zajlanak az Oktatás.hu felületén.  

Ebben a tanévben újabb 3 pedagógusnál történik belső ellenőrzés a 

BECS felügyeletével: 

- Beregszászi Tamás - képzőművészet 

- Mihály Zsolt - mélyréz 

- Magyariné Veres Anita - zongora 

Felelősök: intézményvezető, munkaközösség-vezetők, szaktanár 

4.2  A minőségfejlesztési munka tervezése 

Feladatok: 

 Törvényes, jogszabályok szerinti, gazdaságos, hatékony működés.  

 A differenciált bérpótlék megállapítása, az intézmény vezetése által kidolgozott 

szempontsor alapján történik. (1.sz. melléklet) 

„Nkt.65 § (1) szerint a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése 

színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési 

rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi 

központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény 

vezetője javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása 

szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus 

illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott vetítési alap” 
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4.3  A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

Amint azt tudjuk, 2013.09.01-től kormányrendelet szabályozza a pedagógusok 

előmeneteli rendszerét: pedagógus életpálya modell került bevezetésre. Az előmeneteli 

rendszer minden pedagógusra érvényes, aki köznevelési intézményben dolgozik. A 

minősítési eljárás legfontosabb dokumentuma a portfólió, melynek bevezetése elég nagy 

terhet ró a tanárokra. Ettől függetlenül intézményünkben mégis sokan vállalták az utóbbi 

években ezt a megmérettetést, hiszen a tantestület közel 80 %-a vett részt minősítési 

eljárásban, vagy ledolgozott éveinek száma alapján került besorolásra a Pedagógus II. 

fokozatba. Ezt a folyamatot vezetőként továbbra is támogatom. 

Ebben a tanévben 3 kollega jelentkezett pedagógus minősítésre: 

- Mihály Zsolt harsona – Pedagógus I. fokozat, 2019/20-as évről elhalasztott 

- Beregszászi Tamás – Pedagógus II. fokozat 

- Magyariné Veres Anita – Pedagógus II. fokozat 

Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljárásra 2 fő jelentkezett: 

- Kóródiné Bojtor Anikó 

- Smidróczki Zsolt 

Felelősök: intézményvezető, munkaközösség-vezetők, szaktanár 

4.4  Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

 A 2020/21-es tanévben vezetőváltásra került sor az iskolában, mivel Kovácsné 

Csuzda Judit intézményvezető 45 év után nyugdíjba vonult. Igaz, még nem búcsúzunk tőle, 

mivel óraadóként továbbra segíti a pedagógiai munkát: furulyát és szolfézst fog tanítani. 

Helyére Kóródiné Bojtor Anikó kapott 5 évre intézményvezetői kinevezést, aki eddig 

intézményvezető-helyettesként dolgozott. 

 Az intézményvezető-helyettesi feladatokat továbbra is Smidróczki Zsolt látja el, 

aki 2019/20-as tanévtől kapta meg az 5 évre szóló kinevezését.  

 A tantestülettől 2020.  szeptemberétől 2 fő búcsúzott el: 

- Törösné Szabó Judit, hegedű tanár, aki gyermekvállalás miatt van tartósan távol.  

Az ő személyét Nagyné Fekete Zsuzsanna helyettesíti, aki részmunkaidős 

közalkalmazottként kezdte meg munkáját. 
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- Verebélyi – Somogyi Gyula, fafúvós tanár: a tanuló létszám csökkenése miatt nem 

vállalta tovább a tanítást és kérelmezte a közalkalmazotti jogviszonyának 

megszűntetését. 

 

4.5  Pályaválasztás: középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A 2020/21-es tanévben 2 fő tanuló készül felvételi vizsgára, szakirányú 

továbbtanulás céljából. Mindketten Debrecenben, a Kodály Zoltán Zeneművészeti 

Szakgimnáziumban szeretnék a középiskolai tanulmányaikat folytatni: 

- Horváth Richárd – gordonka, szakmai tagozat 

- Rácz Anna – gordonka szak 

A felvételi időpontja: 2021. február hónap. 

Felkészítő tanár: Bódiss Miklós, Pintér Éva 

 

4.6  Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 Efop-3.2.4-16 digitális kompetencia fejlesztése 

Az EFOP-3.2.4-16 „Digitális kompetencia” pályázat keretein belül sikerült 8db 

laptop-hoz, valamint egy mobil digitális panelhez hozzájutnia az intézménynek. 

A „Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt uniós projekt, melynek célja a 

tankerületi fenntartású köznevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok digitális 

kompetenciáinak fejlesztése, az IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatos módszertani 

megújulás támogatása. Ehhez a programhoz intézményünk is csatlakozott, akik egyúttal 

arra is vállalkoztak, hogy akkreditált továbbképzéseken vesznek részt, mely ebben a 

tanévben is folytatódik. 

 Kevés számú, művészeti iskolák által is felhasználható pályázati lehetőség 

Napjainkban az a tendencia, hogy a szervezetek a támogatások egy részéhez 

pályázatok útján tudnak hozzáférni. Éppen ezért kötelességünk figyelemmel kísérni az 

aktuális pályázati lehetőségeket, bár ezen a területen a művészetoktatás sajnos szintén 

hátrányt szenved, hiszen arányaiban sokkal kevesebb a célirányosan kiírt pályázatok 

száma más, köznevelési intézményekhez viszonyítva. 
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4.7  Esélyegyenlőség, felzárkóztatás biztosítása 

Szintén alapfeladataink közé tartozik az átlagos képességű tanulók mellett a 

gyengébb, illetve a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, felzárkóztatás, a 

kulcskompetenciák fejlesztése. A tanulási és személyiségfejlődési nehézségekkel küzdő 

tanulók száma évről-évre nő, ezért a differenciálás fontossága is ezzel arányosan még 

jobban előtérbe kerül. Ebből kifolyólag ez is egy olyan terület, amely állandó fejlesztésre 

szorul. Minden egyes különleges bánásmódot igénylő tanuló problémája egyedi, éppen 

ezért a hatékony kezelés érdekében minden esetben más módszer lesz a célravezető. 

A differenciált, egyéni oktatás által, a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak is 

személyre szabott tanmenetet, segítséget tudunk nyújtani, amit az intézmény 

eredményei is igazolnak. Az inkluzív nevelés nálunk az oktatásban való egyenlő részvételt, 

az egyenlő hozzáférés lehetőségét és az egymáshoz való alkalmazkodás elősegítését 

jelenti. Büszkén mondhatjuk, hogy nálunk hosszú évek óta soha nem volt gond a tanulók 

beilleszkedésével, intézményünkben az integráció példa értékűen működik.  

Tantestületünk nyitott, megértő az eltérő egzisztenciájú és kulturális családból érkező 

tanulók problémái iránt, azt kellő tapasztalattal, empátiával tudják kezelni. Napjainkban 

nagyon sokszor felvetődik az esélyegyenlőség kérdése, ennek biztosítása szintén 

alapfeladataink közé tartozik. Ennek egyik eszköze az egyéni oktatás lehetősége, ahol 

evidens az egyéni bánásmód. Az esélyegyenlőség, valamint a hátrányok kiegyenlítésére 

másik nagyon jó lehetőség, a társas zenélés, a kamarazene. Mivel itt koncentrált 

csapatmunka folyik, kiváló eszköz a közösség- és személyiségfejlesztésre. 

 

4.8  A tehetséggondozás, tanórákon kívüli tevékenységek 

4.8.1. Tehetséggondozás 

A művészetoktatás alapvető feladata a tehetséges növendékek gondozása, a 

veleszületett képességek kibontakoztatása, fejlesztése. Egy kiemelkedő képességű, 

tehetséges tanuló nem csak nagy örömet, hanem ezzel együtt óriási szakmai kihívást is 

jelent egy pedagógusnak, hisz nap, mint nap meg kell felelnie a szakmai elvárásoknak.  

Mivel a tehetséges tanulók a képességeik terén kiemelkednek az átlagból, 

számukra egyéni, személyre szabott tanmenet tervezése szükséges, ami iskolánkban a 

jól felkészült pedagógusok által biztosított. Ezt igazolja a sok szép eredmény, pályán 



 
Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 
Munkaterv 2020/21-es Tanév  

 

23 
 

tovább tanuló növendék, akik mind-mind a CSIMI falai közül kerültek ki. Éppen ezért 

továbbra is törekednünk kell a tehetséges növendékek tudatos fejlesztésére, 

támogatására. Erre a gyakorlatban is adott a lehetőség, hiszen a zeneművészeti ágban, a 

kiemelt képességű növendékeinknek biztosított az emelt óraszám a ’B’-tagozat 

keretein belül. A táncművészeti ágban lehetőség van a magasabb szakmai tudással 

rendelkező csoportba való átirányításra, a képzőművészeti ágban a pedagógusnak az 

adott órakereten belül szintén biztosított a tanulókkal való differenciált, egyéni 

foglalkozás.  

4.8.2. Tanórákon kívüli programok 

A művészetoktatás során, a tanórákon kívüli programok - különböző fellépések, 

iskolai rendezvények, nyári zenei táborok - alkalmával, számos lehetőség adódik a tanulók 

komplex személyiségfejlesztésére, ami rendkívül fontos a pedagógiai munkánk során. 

Ezeket mindenképpen továbbra kötelességünk szorgalmazni, hiszen segítik a közösség 

építést, az egymás elfogadásának kultúráját, fejlesztik a toleranciát, az alkalmazkodó 

képességet, az empátiát, illetve a szocializációt. Iskolánkban az elmúlt évtizedek alatt a 

nevelőtestület, a vezetők, a növendékek és a szülők összefogásával az alábbi programok, 

koncertek váltak hagyományossá, melyeket továbbra is szorgalmazunk: 

 Zenei Világnap – október 1. 

 Fúvószenekar közreműködése a Nemzeti Ünnepeink - október 23., március 

15. - városi megemlékezésén 

 Megyei Kamarazenei Találkozó, 3 évenként 

 Regionális Fúvószenekari Találkozó, 3 évenként 

 Jubileumi rendezvények (Intézményi, Fúvószenekari) 

 Néptánc tanszak félévi és év végi gála bemutatója 

 Képzőművészeti tanszak félévenkénti bemutatkozása 

 Újévi Koncert, 2 évente 

 FarsHang – Jótékonysági hangverseny 

 Kezdők Hangversenye 

 Házi verseny 

 Nyári zenei táborok 
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 Karaoke Party 

 Dob-karaoke 

4.9. Az iskolába lépő új tanulók beiskolázása: 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (1) Az alapfokú művészeti iskolába 

minden évben, külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni.  

A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás 

időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban 

– a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. (intézmény hirdetőtáblája, 

honlap, helyi újság és TV, közösségi oldalak)  

Intézményünkben a következő tanévre szóló beiratkozást minden tanév május 

hónapjában végezzük. A pótbeiratkozás időszaka pedig a következő tanév 

szeptemberének első hete. 

A belépés feltételeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23.§ 1-2. bekezdése 

szabályozza. 

A tanulói jogviszony új tanulóknál a rákövetkező tanévre történő beiratkozással és 

térítési díj befizetésével jön létre. A régi tanulók következő tanévre történő 

regisztrációjának feltétele, hogy a tanuló az előző tanévet eredményesen befejezte és a 

tanulmányi eredményéről bizonyítványt kapott. 

Beiratkozás megszervezésének, lebonyolításának felelősei:  

intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tantestület 

4.10. Pedagógus-továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó 

munkatervi feladatok 

A2020/21-es tanévben, az 5 éves Továbbképzési program keretében 1 fő 

pedagógus van beütemezve: Törösné Szabó Judit. Ebben az évben azonban ezt nem 

tudja teljesíteni, mivel szeptembertől tartósan távol lévő dolgozó, szülési szabadságát 

tölti.  

4.11. Intézményi kapcsolatrendszer  

 Az intézményi kapcsolatok kialakításában és azok ápolásában a Csenki Imre Alapfokú 

Művészeti Iskola mindig is nyitott és kezdeményező volt. Az intézmény vezetése napi 

kapcsolatban van a fenntartóval, jelen esetben a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ vezetőivel és annak dolgozóival, elősegítve ezzel is a hatékony, 
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zökkenőmentes ügyintézést. Intézményvezetők számára minden hónap utolsó 

szerdáján vezetői értekezlet megszervezésére kerül sor a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központban.  

 Kapcsolatok sorában legfontosabbnak a helyi nevelési-oktatási intézményekkel 

való jó kapcsolatápolást nevezem meg. Mivel a feladatellátási helyek nagyrészt 

ezekben az iskolákban vannak kijelölve, elengedhetetlen az ott dolgozó 

pedagógusokkal való szoros együttműködés, az iskolákkal való folyamatos logisztikai 

szervezés. Ennek lehetősége főleg az egész napos iskolai nevelés-oktatás 

bevezetésével került előtérbe, hiszen a gyerekeknek, szülőknek és tanároknak 

egyaránt nagyon fontos és előnyös. Hátránya viszont – mivel ezek nem szaktantermek 

– kevésbé felszereltek és eléggé leamortizáltak. 

 Intézményünk régóta fontos partneri kapcsolatot ápol Püspökladány Város 

Önkormányzatával. Az iskola a település kulturális életében mindig is meghatározó 

funkciót töltött be, hiszen növendékeink, együtteseink folyamatosan részt vesznek a 

település különböző rendezvényein, nemzeti ünnepi megemlékezésein.  

 Az előbbihez hasonlóan, szintén szoros kapcsolat fűz bennünket a Püspökladányi 

Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézményeihez is. 

Ezekkel a partner intézményekkel viszont a kommunikáció sok esetben esetleges, ami 

félreértésekre ad okot. Ennek elkerülése érdekében szükségesnek tartom települési 

szinten a rendszeres, előzetes egyeztetések kezdeményezését és olyan személyi 

kapcsolatok kialakítását, amely gyorsítja az információáramlást, ezzel egyidejűleg a 

tudatosabb tervezést a város rendezvényeivel kapcsolatban. 

 A tágabb környezetünkben – megye, régió szinten - működő, főként a művészeti 

iskolákkal való kapcsolattartást is fontosnak tartom. Egyrészt a növendékek 

számára alkalom nyílik különböző kulturális, művészeti fesztiválokon, tanulmányi 

versenyeken, találkozókon való részvétel, másrészt lehetőséget ad a tantestületek 

közötti tényleges szakmai együttműködések megteremtésére. Ezzel kapcsolatban 

már ebben az évben is indult egy kezdeményezés „Szakmai nap” címen, amit a 

jövőben még tovább lehetne bővíteni a szakmai közösségek javaslatai alapján.  
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4.12. Az iskola és a családi ház kapcsolata:  

Az iskola legfontosabb partnerei az iskolába járó gyermekek és azok szülei. Az 

intézményt tekintve, ennek nagyon fontos szerepe van a pedagógus-tanuló-szülő 

kapcsolatrendszer folyamatában, mivel tudjuk, a művészetoktatás nem kötelező 

oktatási forma. Ennek a hármas egységnek az alapja a bizalom, mely nélkülözhetetlen a 

hosszú távú együttműködéshez. Hosszú évek óta tapasztalhatjuk, hogy a szülők szívesen 

jönnek hozzánk, a lelkesedés nem csökken. Bizalommal íratják be gyermekeiket a 

művészeti iskolába. 

4.13. Belső ellenőrzés rendje 

4.13.1.Törvényességi ellenőrzésből fakadó feladatok 

- intézményi dokumentumok aktualizálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

- térítési díjak, tandíjak pontos, szabályszerű beszedése 

- oktatásügyi statisztikák kitöltése 

4.13.2.Tanügyi, szakmai ellenőrzésből fakadó feladatok 

-    óralátogatások szervezése, dokumentálása 

- bemutató órák, tanszaki hangversenyek, vizsgák szabályszerű lebonyolítása, 

dokumentálása, látogatása 

-    tanügyi adminisztráció naprakész vezetése, ellenőrzése 

4.13.3. Szervezeti felépítés 

A szervezeti strukturában fontos hangsúlyozni a feladatmegosztások fontosságát 

mind vezetői, tanszakvezetői, illetve pedagógusi, alkalmazotti szinten egyaránt. A 

feladatkörök pontos elkülönítése fokozza a hatékonyságot, a felelősségvállalást. A 

különböző feladatok, tevékenységek elvégzése után következik az ellenőrzés, 

visszacsatolás, amikor is korrigáljuk a pontatlanságokat.  

Ez utóbbi iskolánkban fejlesztendő terület, hiszen többször előfordul, hogy a 

visszacsatolás hiánya miatt elkövetjük ugyanazokat a hibákat.  
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4.14. Nevelőtestület által fontosnak ítélt területek 

Tanszakok önálló szakmai munkájának erősítése 

Az intézményben kialakított öt szakmai munkaközösség célja: egyrészt az 

intézményvezetés segítése a tervezés, ellenőrzés és az értékelés területén. Másrészt, itt 

általában azonos műveltségi területen dolgozó pedagógusok alkotnak egy csoportot. 

Szakmai közösségen belül több olyan programok, feladatok kidolgozására van szükség, 

melyek megvalósítása reális cél lehet: pl. külső meghívott előadó, szakmai nap, interaktív 

vetélkedő, színház- koncertlátogatás, belső tudásmegosztás stb. 

Nevelőtestület - Intézményi légkör, mentálhigiéné 

„A pedagógusok szakmai elkötelezettségét és elégedettségét alapvetően meghatározza a 

munkavégzés közvetlen szervezeti környezete.” (Halász 2015. p.27.) 

Ezzel a témával foglalkozó szakirodalom és az elmúlt, közel 3 év intézményvezető-

helyettesi tapasztalataim alapján nagy hangsúlyt kap az, hogy milyen pszichés 

környezetben töltik a pedagógusok a mindennapjaik nagy részét. Törekednünk kell a 

kiegyensúlyozott, harmonikus és nyugodt munkahelyi légkör megteremtésére. 

Ez közös érdekünk, hiszen a növendékek fejlődéséhez elengedhetetlen a 

pedagógusok testi-lelki egészsége és az, hogy minden dolgozó Önmagát tudja adni.  
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5. ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, TANÉV VÉGI FELADATOK 
Értekezletek             Tanítás nélküli munkanapok                              Vizsgák, meghallgatások 

 

 

Hónap Időpont 
Megnevezés 

Feladat/program 
Felelős pedagógus 

Augusztus 2020.08.27. Alakuló értekezlet Kóródiné Bojtor Anikó 

Szeptember 

2020.09.01-02. Beiratkozás, órabeosztás Tantestület 

2020.09.10. Tanévnyitó értekezlet Kóródiné Bojtor Anikó 

2020. 09. 19. 
Felső-Tiszavidéki Néprajzi 

kirándulás 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 

2020. 09.30. 
Szent Mihály napi néprajzos 

előadás a Művelődési 
házban 

Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

Október 

2020.10.02. 
Zenei Világnapi koncert, 

1. Tanítás nélküli munkanap 
pályaorientációs nap 

Bódiss Miklós 

2020.10.22. Szakmai nap 
2. Tanítás nélküli munkanap 

Smidróczki Zsolt 

2020. október 23. 
(péntek) 

Nemzeti ünnep - Városi 
Ünnepség 

(koszorúzás, térzene) 

Fúvószenekar 
Szálkai János 

November 

2020.11.06. Márton napi játszó-és 
táncház 

Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

2020.11.07. CSIMI Handa Banda 15 éves 
Jubileuma 

Golenya Gréta 

2020.11.13. 60. Jubileumi ünnepség 
előkészítése, vagy 
informatikai belső 

továbbképzés - KRÉTA 
3. Tanítás nélküli munkanap 

Smidróczki Zsolt 
Nagy Lajos 

2020.11.13-14 Észak-Alföldi Regionális 
Gyermek- és Ifjúsági 

Néptáncfesztivál 

Koloszár Erzsébet 

2020.11.19. ’B’ tagozatos meghallgatás Gál András 

2020.11.25. Pedagógus Portfóliók 
feltöltése 

Ped.II; Mesterpedagógus 

Beregszászi Tamás 
Magyariné Veres Anita 
Kóródiné Bojtor Anikó 

Smidróczki Zsolt 

2020.11.25-26 VII. Országos Bihari János 
Hegedű-, Gordonka - és 

Vonós Kamarazenei Fesztivál 
- Abony 

Bódiss  Miklós 

2020.11.30. SZIMBA rajzpályázat Beregszászi Tamás 
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December 
 
 
 
 
 
 

December 

2020.12.04-06. Adventi gála, vizsgaelőadás. 
VII. Tádé Nemzetközi 

Néptánc Találkozó 

Koloszár Erzsébet 
Golenya Gréta 

2020.12.07-16. Kamarazenei csoportok 
meghallgatása 

Gál András 

2020.12.12. Félévi tanszaki előadás Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

Nádas Imréné 

2020.12.13. Zenés adventi esték 
Kisújszállás 

Golenya Gréta 

2020.12.14. Gólyafészek gyermekotthon 
Karcag Adventi műsor 

Golenya Gréta 

2020.12.07.-01.16. I. félévi tanszaki 
hangversenyek, néptánc 

gálák megszervezése, 
képzőművészeti tanszak I. 
félévi munkáinak kiállítása: 

 

Intézményvezető-helyettes 
Munkaközösség vezetők 

Főtárgy tanárok 

2020.12.18. Karaoke Party Bánsághyné Kiss Annamária 
Smidróczki Zsolt 

Január 

2021.01.19. 
  I. félévi Osztályozó 

értekezlet 
Kóródiné Bojtor Anikó 

2021.01.16. Tanszaki hangverseny Golenya Gréta 

2021. 01.25-29 1. félévi értesítők kiosztása: Tantestület 

2021.01.30. Megyei Fuvolás Találkozó, 
Derecske 

Sándorné Kovács Enikő 

Február 

2021.02.04. Nevelési Értekezlet (2. félév) 
4. Tanítás nélküli munkanap 

Kóródiné Bojtor Anikó 

2021.02.05. Farsangi játszóház és táncház 
a Művelődésii Házban 

Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

Nádas Imréné 

2021.02.11 Felvételiző tanulók 
meghallgatása 

Bódiss Miklós 

2021.02 18. Jótékonysági koncert 
előkészítése, főpróbák 

5. Tanítás nélküli munkanap 

Tantestület 

2021.02.19-21. Jótékonysági FarsHang-i 
koncert 

Tantestület 

2021.02.27. Regionális Kürtös Találkozó, 
Derecske 

Szálkai János 

Március 

2021.03.hó Tanulmányi kirándulás 
Csodák Palotája/Budapest/ 

Beregszászi Tamás 

2021.03.11. Kisújszállás „Ki mit tud?” Golenya Gréta 

2021.03.15. 
Nemzeti ünnep - Városi 

Ünnepség 
Fúvószenekar 
Szálkai János 

2021.03.19-20. 
VIII. Országos 

festészetverseny 
Beregszászi Tamás 
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2021. március 30. 
(kedd) 17:00 óra 

Kezdők Hangversenye: Golenya Gréta 
Suta Andrásné VSZ 

2021.03.31. „B” tagozatos meghallgatás Lakatos Anikó 

Április 

2021.04.hó Székelyudvarhelyre utazás a 
XXII. Kékiringó 

Néptáncfesztiválra 

Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

Nádas Imréné 

2021.04.09-11. 
XII. Országos zongora 

négykezes és kétzongorás 
verseny 

Lakatos Anikó 

2021.04.17. Dob-Karaoke Szabóné Bojtor Éva 

2021.04.22. 
  Kisújszállás „Ki mit tud” 

Gála 
Golenya Gréta 

2021.04.24. 

XXVII. Sárrétmenti Népzenei, 
Néptánc és Mesemondó 

Fesztivál mindegyik csoport 
részvételével. 

Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

Nádas Imréné 

2021.04.30. 
Tantestületi kirándulás – 

Koncert-, Színházlátogatás 
6. Tanítás nélküli munkanap 

Sándorné Kovács Enikő 

Május 

2021. 05. 03-07 
Nyitott napok a CSIMI-ben – 

beiskolázás, 
hangszerbemutató 

Munkaközösség vezetők 
Tantestület 

2021.05.08. Tádé együttes „Most rúgjon 
a sarkad szikrát”, Évadzáró 

gála, vizsgaelőadás 

Koloszár Erzsébet 
Golenya Gréta 

2021.05.hó Évadzáró műsor Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

Nádas Imréné 

2021.05.17-31. Beiratkozás Kóródiné Bojtor Anikó 
Tantestület 

2021.05.10.-06.15. II. félévi tanszaki 
hangversenyek, néptánc 

gálák megszervezése, 
képzőművészeti tanszak II. 
félévi munkáinak kiállítása: 

Intézményvezető-helyettes 
Munkaközösség vezetők 

Főtárgy tanárok 

2021.05.24.-06.12 Tanév végi vizsgák 
Alap- és záróvizsgák 

Intézményvezető-helyettes 
Munkaközösség vezetők 

Június 

2021.06.05. Tanszaki hangverseny Golenya Gréta 

2021. 06.08. kedd II. félévi Osztályozó 
értekezlet 

Kóródiné Bojtor Anikó 

2021.06.14. Adminisztráció, egyeztetés Tantestület 

2021.06.15. Tanévzáró, bizonyítványok 
kiosztása 

Tantestület 

2021.06.16. szerda Tanévzáró értekezlet Kóródiné Bojtor Anikó 
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6. MUNKATERV - JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS 
 

− 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r)  

− 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában 

− 2011. évi CXC. törvény 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában 

− 2011. évi CXC. törvény Nkt.) 30. § (3) bekezdésében 

− Nkt. 30. § (1) bekezdése 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése  

− 2011. évi CXC. tv. 61. §(2) 3. sz. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

− 326/2013. (VIII. 31.) Korm. r. 17. § (1); 

− 326/2013. (VIII.31.) Korm. r. 26.§ (1)-(2) 

− 326/2013. (VIII. 31.) Korm. r. 19.§ (1) 

− 326/2013. (VIII. 31.) Korm. r. 10.§  

− 326/2013. (VIII.31.) Korm. r. 26.§ (1)-(2) 

− 2011. évi CXC. tv. 4.§ 21., 41.§ (4) 

− 2011. évi CXC. tv. 87.§ 

− 2011. évi CXC. tv. 4.§ 21. 

− 2011. évi CXC. tv.21.§ 27. (3) 

− 2011. évi CXC. tv. 161-163.§ 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 

− 2011. évi CXC. tv. 27.§ (3) 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) a) b) c) f) g) h) i) 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) b) 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-78. § 79-80. § 3. sz. melléklet 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. § 

− 2011. évi CXC. tv. 87.§ 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145-156. § 

− 2011. évi CXC. tv. 64-65.§ 

− 326/2013. (VIII. 31.) Korm. r. 2-12.§  

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171-172. § 

− 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

− 2011. évi CXC. tv. 4.§ 14. pontja 27.§ (5). (6)  

− 2011. évi CXC. tv. 50. § (7) 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2)-(5) 

− 2011. évi CXC. tv. 62. §(2) 

− 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (2) 

− 2011. évi CXC. tv. 25. § (4) per analogiam 

− 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

− 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

− 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete      
  
 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(a)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(p)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(r)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1800094.KOR/tvalid/1920.1.1./tsid/lawrefP(92)B(1)1(8)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1800094.KOR#sidlawrefP(116)1(23)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(30)B(3)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(30)B(1)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP(7)B(4)
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7. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK   
 

A 2020/2021. évi Munkaterv jóváhagyásához és elfogadásához 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.  

OM azonosítója: 202982 

 

A nevelőtestület nyilatkozata  

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2020. év szeptember hó 10. napján tartott 

értekezletén 100%-os egyetértéssel elfogadta.  

  

 .....................................................  

 Kóródiné Bojtor Anikó 

     intézményvezető  

 (Mellékelve az elfogadásról készült jelenléti ív) 

Az intézményi tanács  

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács 2020. év szeptember hó 10. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési 

jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Püspökladány, 2020. szeptember 10.  

 

 .............................................................. 

       intézményi tanács képviselője 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

Az intézmény diáktanácsa a munkaterv, tanulókat érintő programjait véleményezte, 

azokkal egyetért. 

Püspökladány, 2020. szeptember 11. 

 

 ............................................. 

 diáktanács képviselője 
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A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása  

Az iskolai munkatervet - a szülői szervezet véleményezési jogával élve, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolva – jóváhagyta.  

 

Püspökladány, 2020. szeptember 11.  

 

 ........................................................  

szülői szervezet képviselője 

 

Fenntartó jóváhagyása 

A fenntartó, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ a püspökladányi Csenki Imre 

Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. évi Munkatervét elfogadásra javaslom. 

 

Kelt: Berettyóújfalu, 2020. 09. 30. 

 

     

 

fenntartó képviselője 

 

 

 

 

 



 
Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 
Munkaterv 2020/21-es Tanév  

 

34 
 

8. MELLÉKLETEK 

 

1.sz. melléklet: A munkavégzés önértékelésének szempontrendszere a 

differenciált béremelés alkalmazásához. 

 

Pedagógus neve: _________________________________ 
 
Kérjük, értékelje saját elmúlt éves munkavégzését az alábbi szempontrendszer alapján.  
A pontozás mindenütt kötelező, ha szükségesnek tartja, a pontszámot szöveges 
megjegyzésével is alátámaszthatja. 
 
5 = kiváló/átlagon felüli  
4 = maradéktalanul jó     
3 = közepes/nem rossz   
2 = gyenge                      
1 = nagyon gyenge, fejlesztésre szorul 
0 = nem értelmezhető 
 

Szempontok: 
 
1. Adminisztráció, dokumentáció 
1.1. Elvégzi az alapfokú művészetoktatás pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó 
ügyviteli tevékenységet. 
Szempontok: 
• Haladási napló vezetése; 
• Hiányzások igazolása, eljárás; 
• Anyakönyvek (törzslapok) vezetése; 
• Kimutatások, beszámolók elkészítése stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
  

 
 

2. Önértékelés, feltételek 
2.1. Végzettsége beosztásának megfelel. 
Szempontok: 
• Diplomák, oklevelek 
• Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható. 

 
Pontszám Megjegyzés 
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2.2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. 
Szempontok: 
• Továbbképzések 
• Ebből szakirányú továbbképzés; 
• Szakirodalomban való jártasság; 
• Pedagógiai nóvumok, aktuális újdonságok ismerete; 
• Publikációk stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
   

 
 

2.3. Részt vesz a feltételek megteremtésében. 
Szempontok: 
• Részt vesz pályázatok írásában; 
• Részt vesz pályázatok megvalósításában; 
• Részt vesz pedagógiai innovációban stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
  

 
 

3. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés) 
3.1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő művészeti 
nevelésben és oktatásban részesíti a növendékeket. 
Szempontok: 
• Differenciál a tanítási órán; 
• Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz;  
• Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít; 
• Szemléltet, bemutat a tanítási órákon stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
  

 
 

3.2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét. 
Szempontok: 
• Alkalmazza a diagnosztizáló, formatív (fejlesztő, motiváló) és szummatív (számszerű) 

értékelést; 
• Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről; 

 
Pontszám Megjegyzés 
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3.3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák 
keretében meg nem valósítható foglalkozások megtartásában. 
Szempontok: 

• Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, hangversenyek, fesztiválok, kiállítások, 
találkozók; 

• Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 
valósítható csoportfoglalkozás, így különösen a nyári szakmai táborozások; 
 

Pontszám Megjegyzés 
   

 
 

3.4. Részt vesz a különösen tehetséges tanulók felkészülésének segítésében. 
Szempontok: 
• Művészi pályára készíti fel a tanulókat; 
• Egyéni fejlesztési tervek alapján fejleszti a növendékeket; 
• Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat; 
• A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket 

végez. 
 

Pontszám Megjegyzés 
   

 
 
4. Szolgáltatások 
4.1. Részt vesz az iskola művészeti és kulturális életének, a szabadidő hasznos 
eltöltésének megszervezésében. 
Szempontok: 
• A pedagógiai programban szabályozott feladatok; 
• Zenei Világnap, FarsHangi Koncert, Karácsonyi Hangverseny, városi ünnepélyek, 

iskolai események, Művészetoktatás napja stb. 
 

Pontszám Megjegyzés 
  

 
 
5. A pedagógus, mint munkavállaló 
5.1. Részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• értekezletek, 
• fogadó óra; 
• szabályzatok; 
• programok stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
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5.2. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében. 
• Pedagógiai program; 
• Intézményi önértékelési program; 
• SZMSZ; 
• Házirend stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
  

 
 

5.3. Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat. 
 

Pontszám Megjegyzés 
  

 
 
5.4. Kommunikáció, személyes vonások 
Szempontok: 
• Beszédstílus, kölcsönös kommunikáció, egymás meghallgatása 
• Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, 

következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) stb. 
Pontszám Megjegyzés 
  

 
 
6. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 
6.1. Kapcsolattartása a partnerekkel: 
• Tanulókkal; kollégákkal; szülőkkel stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
  

 
6.2. Iskolán kívüli tevékenységei 
Szempontok: 
• Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban; 
• Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb. 

 
Pontszám Megjegyzés 
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2.sz. Melléklet: Tanszaki munkatervek 
 

Zongora – szolfézs tanszak - 2020/2021 I. féléves munkaterv 

A tanszak tanárai:  Barát-László Bernadett - zongora 
              Lajtos Anna - zongora 
Lakatos Anikó – zongora 
Magyariné Veres Anita - zongora (Nagyrábé) 
         szolfézs (Nagyrábé) 
Bánsághyné Kiss Annamária - szolfézs 
Pintér Éva - szolfézs 
    

Tanszaki statisztika személyi feltételek:  

 Létszámadatok:  

2020/2021 tanév szeptember 1-istatisztikai adatszolgáltatás szerint a zongora főtárgyas 

tanulók létszáma 53 fő.  

„B” tagozatos tanulók:  

1) Gál Stefánia 5. B 

2) Kerékgyártó Lea 4.B,  

Tanáruk: Barát-László Bernadett 

3) Feke Dorottya 3. B 

4) Gali Rebeka Tünde  3. B 

Tanáruk: Lakatos Anikó 

 Két szakos tanulók: 

1) Szabó Anna 4. A 

2) Ferenczy Ajna EK/1.  

3) Ökrös Eszter Judit 1.A 

Tanáruk: Barát-László Bernadett 

1) Papp Ákos 6. A 

2) Kündeán Orsolya 2. A 

3) Kündeán Dorottya 3. A 

4) Kalina Regina EK/1 

5) Kalina Zsombor EK/1.  
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6) Tanáruk: Lakatos Anikó 

 Három szakos tanulók:  

Bóné István Dávid 6. A 

Tanára: Lakatos Anikó 

 Alapvizsgás tanulók:  

1, Kiss Gréta 6.A, tanára: Barát-László Bernadett 

2, Bóné István Dávid 6. A, tanáruk: Lakatos Anikó 

3, Papp Ákos Botond 6. A 

 Záróvizsgás tanulók: 

1. Kiss Elizabeth 10. A tanára: Lajtos Anna.  

2. Juhász Jázmin Kincső 10.A tanáruk: Barát-László Bernadett 

Szeptember: 

A tanszak létszámának kialakítása a tanárok óraszámának megfelelően. Órabeosztás, 

beiskolázás, a telephelyek órarendjeinek elkészítése szolfézs tanszakon is. A tanévhez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. Növendékek kottaanyagának biztosítása, 

korrepetíciós órák beosztása.  

 

Október:  

Koncert a Zenei Világnap alkalmából, melyen közreműködnek a művészeti iskola 

növendékei és tanárai.  

Az idén megpróbálkozunk élő bejelentkezéssel is elérhetővé tenni ezt a hangversenyt, a 

Csenki Imre Művészeti Iskola facebook oldalán.  

 

Szolfézs tanszak:  

Jubileumi rendezvényre való felkészülés kórus, közös ének. A 60 éves jubileumhoz 

kapcsolódva megemlékezés az iskola névadójáról a szolfézs órákon. Az 1-2. osztályos  

csoportoknak kvíz feladatok megoldása Csenki Imréről, műveiről. 3-4. osztályos 

csoportoknak és a zeneirodalmas növendékeknek ppt készítés csoportmunkában.  

Nagyrábéi kihelyezett tagozat visszatérő eseményei: kiállítás megnyitó, versmondó 

verseny megnyitója.  
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November:  

I. féléves „B” tagozatos meghallgatás.  

1 etüd: könnyű technikai gyakorlatok, Burgmüller: Etüdök 

1 szabadon választott mű:  

 klasszikus tánc vagy szonatína tétel ( A gyermek Mozart, könnyű zonatínák) 

 Barokk, romantikus vagy XX. sz.-i mű.  

Kapcsolattartás a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolával. 

Taraszova Mariann tanszakvezetővel és Bartha Ildikó zongoratanárral konzultációk. 

Tanszaki kirándulás, egybekötve koncertlátogatással.  

December:  

Az I. félévi tanszaki hangversenyek lebonyolítása 2020. 11. 30- 2021.01.16.-ig. 

Karácsonyi koncertek előkészítése.  

Szolfézs tanszak:  

Előfelvételi a debreceni szakközépiskolában Rácz Anna Ágnes, Horváth Richárd 

(gordonka, tanáruk: Bódiss Miklós), (szolfézsból felkészítő tanár: Pintér Éva) 

Felkészülés a Karaoke Partyra.  

Minősítési eljárás, belső önértékelés:  

Az elmúlt tanévben elmaradt Magyariné Veres Anita belső önértékelése, ennek pótlása, 

időpont egyeztetéssel.  

A 2020/21- es tanévben Pedagógus i. fokozatból, Ped. II. fokozatba minősítési eljárásban 

részt vesz Magyariné Veres Anita.  

Tárgyi feltételek: 

3 terem van, ahol többségében zajlanak a zongoraórák 2-es, 3-as, 6-os terem. A nyár 

folyamán lehangolódtak a hangszerek, így szükséges lenne a mihamarabbi 

zongorahangolás! 

 

Lakatos Anikó 

           tanszakvezető 

 

Püspökladány, 2020.09.08. 
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Vonós tanszak - 2020-2021 Tanév I. félév 

MUNKATERV 

1. Tanszaki statisztika, személyi feltételek:  

 

a) Létszámadatok: szeptemberben 76 tanuló iratkozott be a vonós 

tanszakokra (hegedű -34, cselló – 20, gitár -22). Ez a szám még változhat, 

remélhetőleg emelkedni fog.  

 

b) „B” tagozatos tanulók száma: 2 gyerek (Rácz Anna Ágnes, Horváth Richárd) 

mindketten csellisták, tanáruk Bódiss Miklós. Mindketten felvételi vizsgára 

készülnek a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumba, 

Richárd a szakmai tagozatra megy.  

 

c) Két tanszakos tanulók száma: 8 fő 

 

 Nyitrai Monika – 2 tanuló (Kozma Dorothea, Tőkés Balázs) 

 Nagyné Fekete Zsuzsa – 4 tanuló (Jeney Dóra Kata, Bende Lili, 

Újvárosi testvérek) 

 Bánsághy Kálmán – 1 tanuló (Tóth Lili Noémi) 

 Bódiss Miklós – 1 tanuló (Rózsás Tibor) 

 

 

d) Három szakos tanulók száma: 2 fő (Törös Jázmin Éva, Szabó Tibor) 

 

e) Alapvizsgát tevő tanulók száma: 2 fő 

 Bódiss Miklós ( Rácz Anna Ágnes, Szabó Mirjam) 

 

 

2. Tárgyi feltételek:  

 

a) Hangszerállomány: Minden tanulónak van otthon hangszere és az iskolai 

tanításhoz is minden méretből maradt, így a mennyiség megfelelő. A 

meghirdetett hangszercsere program keretein belül még várjuk a 

hangszereket. A tartozékok cseréje, pótlása is fontos lenne, egy – egy ¾-es 

csellóra tokkal és egy 4-4-es csellótokra.  

 

b) Teremhiányból adódó gondok: Ilyen problémák korábban sem voltak 

jellemzőek tanszakunkra. Minden kollégának van tanterme, ahol nyugodt 

körülmények között taníthat. amennyire lehet, segítjük egymást munka 

közben is.  
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3. Éves kiemelt feladatok, meghallgatások, tanszaki hangversenyek 

 

Nehéz úgy tervezni, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem lehet tudni, 

meddig dolgozhatunk az iskolában. A Zenei Világnap (október 1) és a tavaszról 

elhalasztott Jubileumi Hangverseny (november 14) az I. félév két kiemelkedő 

eseménye, reméljük, mindkettő megrendezésre kerül. Fontos esemény a VI. 

Országos vonós Fesztivál Abonyban, november 13-14- én, amelyen a „B” tanszakos 

tanulóinkon kívül „A” tagozatos csellisták szereplését is tervezzük. A Friss Antal 

Országos Csellóverseny is novemberben lesz Szolnokon (november 20-22 között), 

ennek azonban nehéz az anyaga, nem valószínű, hogy részt veszünk rajta. Az őszi 

szünet előtti Szakmai Napra Pető Áront, a debreceni Kodály Zoltán Szakgimnázium 

tanárát tervezzük meghívni.  

A tanszaki hangversenyeket december hónapban és január elején tervezzük 

megtartani a kollégákkal történt egyeztetés alapján.  

Az ilyenkor esedékes karácsonyi műsorokon igyekszünk tanszakunk tanulóinak 

szereplési lehetőséget biztosítani, különösen a felvételire készülő „B” tagozatos 

tanulóknak, akiknek külön meghallgatást is tervezünk.  

 

4. Tervek, célok a 2010-2021 tanév II. félévére 

 

A 23. Fars(h)ang  február 19-21 között kerül megrendezésre. „B” tagozatos 

tanulóink (Rácz Anna Ágnes, Horváth Richárd) felvételi vizsgája február hónapban 

lesz.  Kezdők hangversenyét március 30-ára tervezzük. Digitális témahét március 

22-26 között kerül megrendezésre. Tanszaki Hangversenyek május hónapban és 

június elején lesz. Beiskolázási műsort tervezünk még május második hetében.  

 

A tanszak tanárai: Szeretettel köszöntjük Nagyné Fekete Zsuzsát, aki, Törösné Szabó Judit 

tanárnőt fogja helyettesíteni.  

 Bódiss Miklós – cselló 

 Bánsághy Kálmán – gitár 

 Kóródiné Bojtor Anikó – hegedű 

 Nyitrai Monika – hegedű 

 Nagyné Fekete Zsuzsa – hegedű  

Minden kollégának eredményes munkát kívánok! 

 

 

            Bódiss Miklós 

            tanszakvezető 
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Fafúvós tanszaki munkaterv 2020/2021 tanév 

A tanévet négy fafúvós tanárral kezdjük.  

Tanárok: 

Kovácsné Csuzda Judit - fagott, furulya két ,, A” tag. tanuló 

Suta Andrásné Veress Szilvia - fuvola, furulya, tíz ,, A” tag.  

Sándorné Kovács Enikő - fuvola, furulya, huszonegy ,,A” tag. tanuló.  Furulyazenekar heti 

két óra. 

Gál András - fagott, klarinét, szaxofon, furulya húsz ,,A” tag. tanuló. Egy szaxofonos, két 

fagottos, és nyolc klarinétos tanuló. A nagyrábéi kihelyezett tagozaton 9 ,,A” tagozatos 

furulyás tanuló van. Tücsök zenekar heti két óra. Kamarazene heti két óra. 

Tanszakunkon ötvenhárom tanuló kezdte meg tanulmányait. 

A beiratkozás május-június folyamán megtörtént, de még szeptemberben az 

iskolakezdés után várható újabb tanulók jelentkezése. A csökkenő gyereklétszám miatt 

nehéz feladat az új kolléga óráinak kialakítása. A tanév kiemelt feladatai közé tartozik az 

E-napló használata, a szülőkkel való kapcsolat tartás új formáinak kialakítása.  

Céljaink közé tartozik a zene megszerettetése, felkészítés a kamara illetve a zenekari 

játékra. A tehetséges tanulók pályára irányítása és az ehhez szükséges háttér biztosítása. 

A tanszaki célok megegyeznek a hangszeres órákon elhangzó feladatokkal. 

Kottaolvasási, blattolási készség fejlesztése. Tudatos gyakorlási technika kialakítása. 

Ajánlott, a lehetőségekhez képest havonta legalább egy előadási darab megtanulása. ,,B” 

tagozaton elvárhatók ezek a követelmények. 

,,B” tagozat meghallgatási követelményei: Egy skálapár a hangszer sajátosságainak 

megfelelő formákkal, variációkkal. Két különböző karakterű etüd. Két előadási darab 

zongorakísérettel, egyik kotta nélkül. 

 Évvégi vizsga anyag minimális követelménye,,A” tagozaton: Egy skála, két etüd. 

Furulyásoknál négy – öt kis darab./több lehet/Legalább két darab kotta nélkül. 

A tanszaki hangversenyen zongorakíséretes, illetve kamarazene darabok hangozzanak el 

úgy válogatva, amelyek megfelelnek az iskola céljának.  

Zenei alapvizsgát két tanuló tesz. Pongrácz Hanna-furulya- Nagyrábé. Kovács Nelli Nóra 

–furulya. 

Szeptember: Órarend kialakítása. Órarend leadása: 09.15 Adminisztráció elkészítése 

külön időpontok szerint. Készülődés a Zenei Világnap hangversenyére.  

               07. Munkaterv leadása 

      15. nevelési értekezlet. 
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Október: 1. Zenei Világnap 

22. Szakmai nap 

November: 13. CSIMI 60 jubileumi hangverseny próbák. 

14. Jubileumi hangverseny 

22. ,,B’’ tagozatos tanulók és kamarazene csoportok meghallgatása. Felelős: Gál András 

December: Készülődés a karácsonyi rendezvényekre. I. félévi tanszaki hangversenyek 

lebonyolítása. Tanszaki hetek: dec. 02-19-ig.  

Felelősök: szaktanárok 

Január: 10. Osztályozó értekezlet.   

10. Újévi koncert az iskola Szalonzenekarával, tanárok és diákok részvételével.  

24. első félév vége 

30. Félévzáró értekezlet.   

31. Bizonyítványok kiadási határideje                                                                 

Fiatal klarinétosok hangversenye a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában. 

Időpont egyeztetés alatt. 

Február: Készülődés a Farshangi hangversenyre, melyet febr.19-20-21-én rendezünk a 

Művelődési Házban, melyre tanszakunk minden növendéke készül. 

04. Nevelési értekezlet. 

Március: 30. Kezdők hangversenye 

Április: 23. ,,B” tagozatos és kamarazene csoportok meghallgatása. Felelős: Gál András 

Május: Tanszaki hangversenyek megrendezése máj.10 és jún.05 között. 

Beiskolázás a hónap második hete. 

Június:01-05 Vizsgák lebonyolítása. 

8-9. Egyeztetés 

10. Osztályozó értekezlet.  

15.Évzáró 

17. Értekezlet 

18-19 Beiratkozás. 

A munkaközösség vezetőjének feladata a kapcsolattartás a kollégákkal.  A felmerülő 

problémák megbeszélése és megoldása. Az elvárások közvetítése az iskola vezetésétől. 
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A tanév munkáját nagyban befolyásolja a járvány. Ha úgy alakul a helyzet, akkor digitális 

platformon kell az óráinkat megtartani. 

Következő nyáron ismét igyekszünk megszervezni együtteseinknek a zenei táborokat. 

Az éves munkához jó munkát és kitartást kívánok! 

 

 

                Gál András 

             Tanszakvezető 

 

Püspökladány 2020.09.09 
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RÉZFÚVÓS- ÜTŐ TANSZAK -  MUNKATERV 

              2020/2021-as tanév  

A tanszak tanárai: 

----Szabóné Bojtor Éva-ütő hangszerek-teljes állás 

Növendékek száma 22 

Alapvizsgás 1 fő Kárai Sámuel 

B tagozatos 1 fő (Vajna Boglárka) 

Két tanszakos növendékek:5 fő 

----   Smidróczki   Zsolt- intézményvezető helyettes ,rézfúvó-trombita-teljes állás 

növendékek   száma: 4-fő. 

kétszakos  2  fő. 

alapvizsgás  1- fő  Palágyi  László. 

 

----Papp Mátyás- rézfúvó-trombita-részmunkaidős 

növendékek száma: 9-fő 

kétszakos  1-fő. 

kimaradt 3-fő 

 

két tanszakos 1 fő Kenyeres István Márk –képzőművészet-Beregszászi Tamás 

 

----Mihály Zsolt-mélyrézfúvó-harsona-részmunkaidős 

növendékek száma: 10-fő 

kimaradt:3-fő 

 

----Szálkai János-rézfúvó-kürt-teljes állás 

növendékek  száma: 20 fő 

B tagozatos 1 fő (Vass Anita). 

 

alapvizsgás 2-fő Mile Péter Ádám-Győri Barnabás Csaba. 

A tanszak növendéklétszáma: 65 fő 
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kimaradt:6fő 

B tagozatos 2 fő. 

Alapvizsgát tesz:4 fő. 

_________________________________________________________________________________ 

 A 2020/2021- es tanév második féléve A megszokott módon   indul.  

Sajnos tanszakunkon is az idén nagyobb volt a kimaradó növendékek száma a 

szokásosnál- 

.KÉREM A KOLLÉGÁKAT IGYEKEZZENEK FELTÖLTENI A HIÁNYZÓ LÉTSZÁMOT. 

TERVEZETT PROGRAMJAINK  

Aug-27-vezetői értekezlet 

aug-28-testületi értekezlet 

szept-1-5-ig beiskolázás-órarend kialakítása. 

szept-15 nevelő testületi értekezlet. 

okt-1-zenei világnapi  koncert  tanszakunk  tanárai ,és növendékei részvételével. 

okt-22 szakmai nap. 

okt – 23 . Nemzeti ünnep koszorúzás fúvószenekar-(amennyire a járvány miatt 

lehetséges). 

nov-14 iskolánk jubileumi ünnepsége. 

B-s meghallgatás    ( időpont  később egyeztetve). 

Terveink között szerepel iskolánk jubileumi  ünnepsége ,  melyekre  gőzerővel 

készültünk. és készülünk. 

dec-1-18-Tanszaki hangversenyek. 

január –vizsgák félévi beszámolók. 

február-19-20-21-farshangi koncert. 

márc. 15 -Nemzeti ünnep koszorúzás-fúvószenekar. 

márc-22-26-digitális témahét. 

márc-30-kezdők hangversenye. 

április –május felkészülés a tanszaki koncertekre, vizsgákra. 

B-s meghallgatás (időpont  később egyeztetve). 

május25-és dec-18-között tanszaki hangversenyek, vizsgák. 

junius –tanévzáró értekezlet  
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bizonyítvány  osztás.(időpont későbbi egyeztetéssel. 

 

 

Természetesen felkészültünk az online  oktatásra ,amennyiben szükséges kellő rutinnal 

megoldjuk, ahogy eddig. 

MINDENKINEK KITARTÁST, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK AZ ÚJ TANÉVRE.  

                         

 

 

            Szálkai János 

          Tanszakvezető 

Püspökladány 2020.09.07.                                                                                                                
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A tanév indításának helyzetképe - Helyzetelemzés 

Nyári programok: 

Néptánc és népzene tanszakaink a járványhelyzetre való tekintettel napközis táborokat tartottak, 

illetve csatlakoztak hasonló formában megtartott táborokhoz. Nagyon jó hangulatban és hasznosan 

töltötték el együtt ezeket a napokat, nagy öröm volt a találkozás és közös munka, játék, mind 

gyermekeknek, mind pedagógusoknak.  

 

 Munkaközösségünk augusztus végén a szokott módon, személyi változás nélkül kezdi meg a 

2020-2021-es tanévet. A járványhelyzet és a szeptemberi rövid határidő nagyon megnehezítette az 

új növendékek beiskolázása erre a tanévre. A szülők legfőbb gondja az általános iskola elkezdése volt, 

nem maradt elég idő, hogy megmutassuk a gyermekeknek, szülőknek milyen tanszakok közül 

választhatnak, és hogy otthon végig gondolják, kinek melyik művészeti ág tetszi és szeretnének e 

művészeti iskolába járni. Végül kialakultak a csoportlétszámok, de azt is reméljük, hogy lesznek még 

gyermekek, akik ugyan most lemaradtak a beiskolázásról, de később kedvet kapnak, hogy valamelyik 

művészeti ágon tanuljanak intézményünkben. Terveink szerint aktívan és lelkesen részt veszünk az 

intézmény munkájában és programjaiban növendékeinkkel együtt, figyelmet fordítva a tanév kiemelt 

céljaira és feladataira. 

 

Személyi feltételek  

Munkaközösségünk pedagógusai: 

- Koloszár Erzsébet – néptánc 

- Nádas Imréné – néptánc 

- Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka – néptánc 

- Beregszászi Tamás – képzőművészet 

- Golenya Gréta – népzene 

 

Tanulói létszám alakulása 

Beiratkozók szeptemberi létszáma 

Koloszár Erzsébet – néptánc  53 fő 

Nádas Imréné – néptánc 23 fő 

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka – néptánc 21 fő 

Beregszászi Tamás – képzőművészet 40 fő 

Golenya Gréta – népzene 14 fő 

 

Két tanszakos tanulók száma 

 

Munkaközösségünkben a néptánc és kézműves tanszakokon tanuló két tanszakos növendékek a 

tanszakukat második tanszakként választották tandíj fizetési kötelezettség mellett, első tanszakuk a 

zeneművészeti ágon van, térítési díj fizetési kötelezettséggel. 

 
Koloszár Erzsébet – néptánc  19 fő  három tanszakos 2 fő 

Nádas Imréné – néptánc 2 fő 

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka – néptánc 3 fő  három tanszakos 1 fő 

Beregszászi Tamás – képzőművészet 12 fő három tanszakos 3 fő 

Golenya Gréta – népzene 5 fő 
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„B” tagozatos tanuló 
 

Golenya Gréta 

 Gyenge Dorottya  
 

 

Alapvizsgás tanulók 
 

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka:  Beregszászi Tamás: 

 Nagy Kitti Alexandra Burzuk Nóra 

 Sanyó Kornélia Kovács Vanda Éva 

 Veres János Pál Makai Zsuzsanna 

 Papp Fruzsina 
 
 
 

A tanév kiemelt céljai és feladatai 
 

• az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése 
• pályázatok írása és megvalósítása  
• a tehetséggondozási feladatok mellett a művészeti nevelés eszközeivel a gyermeki személyiség minél 

teljesebb kibontakoztatására törekszünk 
• Olyan művészeti alapok adása, amely képessé teszi a gyermekeket a művészeti alkotások tudatos 

élvezetére, a bennük való gyönyörködésre. 
• A választott művészeti területen legyenek képesek az ismeretek önálló megszerzésére és feldolgozására. 
• Növendékeinket sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé kívánjuk nevelni. 
• Változatlanul igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni városunk kulturális intézményeivel, részt veszünk az 

önkormányzat, a civil szervezetek vagy a Művelődési Ház által szervezett programokon, Igyekszünk minél 
több nyilvános megmutatkozást szervezni, vagy nyilvános rendezvényen részt venni. 

• Felkészítjük növendékeinket iskolánk és településünk kulturális rendezvényeire, ünnepségeire. Ügyelünk 
arra, hogy színvonalas produkció kerüljön közönség elé. 

• Igyekszünk a diákokat kitartásra nevelni 
• A kiemelkedően tehetséges tanulók kiemelésére, fejlődésük hatékony segítésére törekszünk. 
• Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a tanuló érdeklődésére, tehetségére építve alakítjuk ki 

készségeiket és gyarapítjuk ismereteiket. 
• A képzőművészet tanszakunk lehetőségeihez mérten igyekszik bekapcsolódni az iskolai rendezvények 

dekorációs munkáiba, illetve azok hang és képanyagának rögzítési feladataiba, meghívók, plakátok 
oklevelek készítésébe 

• Cél az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával művészeti produktumok létrehozására és 
befogadására készítsen fel. 

• Törekszünk arra, hogy a tanulók színpadi bátorsága növekedjen, kommunikációs készségük fejlődjön. 

 

 

Minősítési eljárás, belső önértékelés: 
 Intézményünk belső önértékelési eljárásában Beregszászi Tamás vett volna részt az előző tanévben, 

de erre a járványhelyzetre való tekintettel ebben tanévben kerül majd sor. 

 A minősítési eljárásra jelentkezett ez év márciusában Beregszászi Tamás, így ő november 25-ig tölti 
fel portfólióját. 
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Tárgyi és működési feltételek 
 
 Néptánc tanszakainkon a járványügyi helyzetet figyelembe véve igyekeztünk tehermentesíteni az 
általános iskolát helyhiány miatt, így csak egy tanórát tartunk meg ott helyben az 1. és 2. osztályos 
csoportoknak. A többi tanórának az Ifjúsági Ház, illetve a Dorogi Márton Művelődési Ház ad otthont. Az adott 
helyszínre egy pedagógiai asszisztensi feladatokat ellátó személy kíséri el a csoportokat. Sajnos gyakran 
előfordul, hogy mindkét helyszín egyéb programok miatt foglalt, így a tanórák megtartását máshol kell 
megoldani. Egy állandó próbateremre lenne szükség, ahol mindig probléma nélkül megtarthatók a tanórák. 
 
 A képzőművészet/grafika és festészet/ tanszak működése, tárgyi feltételei, ill. eszközellátottsága 
korlátozott és hiányos. A 3 éve történt változás, miszerint a tanszak állandó tantermet kapott megkönnyíti a 
működést, hátránya, hogy kicsi, szűkös, így bizonyos típusú fejlesztési feladatokról, műhelygyakorlatokról le 
kell mondani hely hiányában, amit igyekszünk más jellegű feladatokkal kiváltani. A műhelymunka jellegű 
tantárgyi tevékenységeket műhely hiányában a hagyományos tantermi formában kell megoldani, ami oktatási, 
fejlesztési szempontból nem szerencsés. Némi könnyebbséget jelent, hogy új, szélesebb, nagyobb padokat 
kapott a tanterem, illetve megújult a tároló szekció is, jól használható szekrényekkel bővült a tanterem. A 
digitális tábla szoftver hiányában sajnos továbbra is csak a legegyszerűbb kivetítő funkciót tudja ellátni.  
A tanszak folyamatos működéséhez minimálisan szükséges fogyóeszköz -, és anyagkészlet beszerzése 
várhatóan tanév elején, lehetőség szerint megvalósul. 
 
 Népzene tanszakunkon húrokra, hangszertisztító folyadékra, finomhangolókra lenne szükségünk. 

 
 

A tanév kiemelt feladatai 
 

• megfelelő járványügyi védekezés 

• hiányosságok pótlása, melyek az online oktatás során - jellegéből kifolyólag – elmaradtak, illetve 

fejlesztésük online nem valósulhatott meg. 

• felkészülés az esetleges online oktatásra tanulva a karantén alatti nehézségekből 

• A tehetséges növendékek folyamatos felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

• képzőművészeti pályázatok figyelemmel kísérése, a tanszak közösségi weboldalának szerkesztése, 

aktualizálása 

 

A tanév programjai 
Az előre már tudható programok mellett természetesen a tanév folyamán felmerülő felkéréseknek is lehetőség 

szerint igyekszünk eleget tenni.   

 

 
 

Hónap Feladat időpont Pedagógus 

Szeptember 

A tanszakok létszámának véglegesítése, csoportok 
megszervezése, tanulók csoportbeosztása, órarend 
elkészítése, eszközök felülvizsgálata, a tanszak 
működéséhez elengedhetetlenül szükséges felszerelések, 
eszközök beszerzése, felkészülés az esetleges online 
oktatásra 

szeptember 

Beregszászi Tamás 

Golenya Gréta 

Koloszár Erzsébet 
Nádas Imréné 

Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka 

Felső-Tiszavidéki Néprajzi kirándulás 2020. 09. 19. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 

Szent Mihály napi néprajzos előadás a Művelődési házban 2020. 09.30. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 

Október 
Galéria anyagának cseréje 2020. 10. hó Beregszászi Tamás 

Városi ünnepség 2020. 10. 23. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 

November Márton napi játszó-és táncház 2020. 11. 6. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka Nádas 
Imréné 
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CSIMI Handa Banda 15 éves Jubileuma 2020. 11. 07. Golenya Gréta 
Észak-Alföldi Regionális Gyermek- és Ifjúsági 
Néptáncfesztivált 

2020. 11.13-14. Koloszár Erzsébet 

Szimba országos rajzpályázati anyagok elkészítése, 
Kós Károly Művészeti Szakgimnázium meglátogatása nyílt 
napon 

2020.11. hó    Beregszászi Tamás 

December 

Adventi gála, vizsgaelőadás. VII. Tádé Nemzetközi Néptánc 
Találkozó 

2020.12. 4-5-6. 
Koloszár Erzsébet 

Golenya Gréta 

Félévi tanszaki előadás 2020. 12. 12. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 
Nádas Imréné 

Zenés adventi esték Kisújszállás 2020. 12. 13. Golenya Géta 
Gólyafészek gyermekotthon Karcag Adventi műsor 2020. 12. 14. Golenya Gréta 
Általános iskolák karácsonyi műsorai 2020. 12. hó Golenya Gréta 
Karácsonyi iskolai dekoráció készítése, iskolagaléria 
anyagának frissítése 

2020. 12. hó Beregszászi Tamás 

Január 

Tanszaki hangverseny 2020. 01. 16. Golenya Gréta 
Tanszaki farsangi műsor előkészületei, tervezése, díszletek 
jelmezek tervezése, készítésének elkezdése. Mini galéria 
frissítése 

2021. 01. hó Beregszászi Tamás 

Félév zárásával kapcsolatos dokumentációk elkészítése  Minden pedagógus 

február 
Farsangi játszóház és táncház a Művelődésii Házban 2021. 02.05 

Nagy András Balázsné 
Baranyai Hajnalka Nádas 

Imréné 
Farsangi műsor próbák, jelmezek elkészítése, színpadi 
dekorációs feladatok kivitelezése 

2021. 02. hó Beregszászi Tamás 

FARSHANGI Jótékonysági rendezvény 
2021. 02. 
19-20-21 

Minden pedagógus 

Március 

Kisújszállás „Ki mit tud?” 2021.03.11. Golenya Gréta 

Városi rendezvényen fellépés 2021.03.15. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 
tanulmányi kirándulás Csodák Palotája/Budapest/ 2021. 03. hó Beregszászi Tamás 
Kezdők hangversenye 2021. 03. 30. Golenya Gréta 

április 

Hagyományos Húsvéti Locsolkodás 2021. 04. 5. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 
Kisújszállás „Ki mit tud” Gála 2021. 04. 22. Golenya Gréta 
Székelyudvarhelyre utazás a XXII. Kékiringó 
Néptáncfesztiválra 

2021. 04. hó 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 

XXVII. Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó 
Fesztivál mindegyik csoport részvételével. 

2021. 04. 24. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 
Nádas Imréné 

Galéria anyagának frissítése 2021. 04. hó Beregszászi Tamás 

Május 

Városi rendezvényen fellépés 2021. 05. 01. 
Nagy András Balázsné 

Baranyai Hajnalka 
Tádé együttes „Most rúgjon a sarkad szikrát”, Évadzáró gála, 
vizsgaelőadás 

2021. 05.08. 
Koloszár Erzsébet 

Golenya Gréta 
Évadzáró műsor 2021. 05. hó Nádas Imréné 
aktuális rajzpályázaton való részvétel 2021.05. hó Beregszászi Tamás 

Június 
Tanszaki hangverseny 2021.06.05. Golenya Gréta 
Év végi adminisztrációs feladatok, tanévzáró 2021. 06. hó minden pedagógus 

 

Eredményes és szép tanévet kívánok minden pedagógusnak  

Püspökladány, 2020. 09.07. 

 

 
 
 
                      Golenya Gréta 
               munkaközösségvezető 
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3.sz. Melléklet: Intézkedési terv  a 2020/2021. Tanévben a csenki imre alapfokú 

művészeti iskola járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  

1.1 Intézményünkben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A 

takarítások végrehajtását az iskola vezetői ellenőrzik.  

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során a Nemzeti Népegészségügyi Központ  

(a továbbiakban: NNK) ajánlását kell alapul venni. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az időszakosan szükséges mennyiséget rendelkezésre 

bocsátja.  

2. A CSENKI IMRE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LÁTOGATÁSA 

A KIALAKULT JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJE ALATT 

2.1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt.  

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a 

gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

2.2. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába! A szülők csak indokolt esetben kísérjék el intézményünkbe 

gyermekeiket. Ha elkerülhetetlen a személyes jelenlét, lehetőség szerint az udvaron, a védőtávolságot 

betartva várakozzanak.  

Természetesen az év eleji adminisztrációs tevékenység, mint a beiratkozás, térítési díj befizetés az előírt 

protokoll betartása mellett – maszk használata, kézfertőtlenítés - megoldható.  

TILOS az intézmény területére lépni annak a személynek, akinek az új típusú koronavírus fertőzésre 

jellemző tünetei vannak, ill. a belépést megelőző 3 napban hasonló tüneteket tapasztalt: KÖHÖGÉS, -

NEHÉZLÉGZÉS, - LÁZ, -HIDEGRÁZÁS, -IZOMFÁJDALOM,  -TOROKFÁJÁS,- ÍZ- ÉS SZAGLÁSZAVAR 

Ha a szülő a fent felsorolt tünetek közül bármelyiket észleli, azonnal értesítse a háziorvost és ne engedje 

közösségbe gyermekét! 

2.3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Az tantermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben 

nagyobb terem bevonásával.  

2.4. A közösségi terekben (folyosó, szociális helyiségek) a megfelelő védőtávolság betartása különösen 

fontos, ezért egyszerre csak annyi tanuló és felnőtt tartózkodhat ezekben a helyiségekben, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.  

2.5. Az intézményben a tanítási órarendet úgy alakítjuk, hogy az támogassa a védelmi intézkedések 

betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.   

2.6. A tantermi oktatás során az egyéni oktatás és a csoportok beosztása által elkerülhető a tanulók 

keveredése. A növendékek a tanítási nap során lehetőleg ugyanazt a tantermet használják.  Amennyiben 
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ez nem megoldható, a csoportok váltása között a tantermekben biztosítjuk felületfertőtlenítést és 

szellőztetést.  

2.7. A néptánc foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Ennek 

érdekében, akár rövidített óra keretén belül, lehetőleg kisebb létszámú csoportokat kell kialakítani.  

Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó párokban, kiscsoportokban kell végezni. 

2.8. A zenekari, kamarazenei foglalkozások során is biztosítani kell a 1,5 méteres védőtávolságot. A 

képzéshez használt eszközöket - hangszer, kottaállvány (amennyiben azokat nem károsítja) -, felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.  

2.9. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

rendezvényeink (szakmai nap, Jubileumi ünnepség stb.) stb. a járványügyi helyzetre való tekintettel 

elhalasztásra kerülnek.  

2.10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek szintén elhalasztásra kerülnek. A 

szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) 

valamint az egyéb információs felületeken küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 3.1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata belépéskor 

kötelező. 

3.2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási, illetve vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

lehetőséget. 

3.3. Az egyes foglalkozásokat, tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással 

vagy alkoholos kézfertőtlenítés lehetőségével biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

3.4. A tantermekben a pedagógusok lehetőség szerint gondoskodnak a tanulók lazább elhelyezéséről, 

adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A pedagógusok, a 

növendékek által használt hangszereket, eszközöket minden tanuló után fertőtlenítik, ill. a tantermekben, 

folyosókon kéz- és felületfertőtlenítő szereket helyezünk ki.  

3.5. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot lehetőség szerint biztosítjuk. 

Az épület minden helységében elvégezzük a napi fertőtlenítő takarítást. 

A csoportos foglalkozások szünetében, a tanulócsoportok váltása között biztosíjuk a kézzel gyakran 

érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai eszközök) fertőtlenítőszeres áttörlését. 

A folyosók, szociális helyiségek kézzel gyakran érintett részeit naponta többször fertőtlenítőszeres 

törlőkendővel áttöröljük. (kilincsek, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 

folyamatos vagy rendszeres, természetes szellőztetésre. Helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom 

függvényében letőség szerint nyitva tartjuk. 
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3.6. A takarítás, fertőtlenítés elvégzése úgy kerül megszervezésre, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse (tanítási időn kívül, ill. a tanulók más helyiségbe, udvarra való kiküldése 

után). 

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok 

viselése szükséges.  

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

4.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a 

tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

4.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.   

4.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

5. TEENDŐK A BETEGSÉG ÉSZLELÉSE ESETÉN 

5.1. Ha intézményünkben tanulónál, pedagógusnál, ill. dolgozónál észlelhetők a betegség tünetei, azonnali 

elkülönítésre kerül sor az erre a célra kijelölt izolációs helyiségben. 

5.2. Ezzel egyidőben értesítjük a szülőt és a háziorvost, a Tisztiorvosi Szolgálatot és a fenntartót, jelen 

esetben a Berettyóújfalui Tankerületi Központot. 

5.3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező! 

5.4. A beteg, vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolás bemutatásával járhat újra az 

intézménybe, szülői igazolás nem elfogadható! 

5.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. 

6. KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓAN COVID-19 FERTŐZÉS ESETÉBEN  

6.1. Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és 

kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai 

megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.   

6.2. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 

intézményben más munkarendet.  Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 

haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 
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jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 

népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.  

6.3. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, 

digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.    

6.4. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek 

megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. 

§ (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően 

koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási 

Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

6.5. A takarítással kapcsolatos kötelező feladatok, fertőzés esetén, az intézmény területén: 

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás 

terjedjen ki az alábbiakra:   

- klímaberendezés tisztítása, fertőtlenítése;  

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

- hangszerek, kottaállványok tisztítására;  

- informatikai eszközök tisztítása; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására, pókhálók eltávolítására; 

 - rovar- és rágcsálóirtásra;  

- csaptelepek megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon.   

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt! 

Reméljük, hogy ezeknek a szabályoknak a betartásával elkerülhetjük a vírusfertőzés tovább terjedését, 

illetve támogathatjuk tanulóink, dolgozóink egészségének védelmét, valamint biztosíthatjuk a tanév 

zökkenőmentes lebonyolítását! 

Segítségüket és megértő együttműködésüket előre is köszönjük! 

Ez a protokoll módosításig, illetve visszavonásig marad érvényben! 

 

   Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége nevében:   ………………………………………………… 
                                                                                                              Kóródiné Bojtor Anikó 

                                                                                                             intézményvezető 
 

Püspökladány, 2020.09.10.  
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4.sz. Melléklet: Eljárásrend a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola tantermen kívüli 

digitális munkarend megszervezése 

 

1. Az eljárásrend célja 

Az egységes digitális oktatás-nevelés megszervezése, amely alkalmas a növendékek tananyag 

elsajátítására, átadására, a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére abban az esetben, ha 

bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló bármely tanuló, pedagógus, iskolai dolgozó, 

vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív és digitális munkarend bevezetésére kerül sor az 

intézményben.   

2. Jogszabályi háttér 

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött 

személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek 

megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak 

az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

3. Tájékoztatás, kapcsolattartás hivatalos és tanulmányi ügyek esetén 

 iskolai honlap: http://www.csimisuli.hu/ 

 iskolai e-mail: csenki.ami@gmail.com 

 iskolai telefon: 0654/451-134 

 KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) üzenetküldési modulja 

 egyéb info-kommunikációs csatornák, közösségi felületek: telefon, messenger stb.  

 

4. Ügyeleti rend és nyitvatartás 
 Iskola: a megszokott rend szerint folyamatos 

 Tanulók: a digitális munkarend ideje alatt tanuló nem tartózkodhat az intézményben, csak ha 

engedélyt kapott 

 Pedagógusok: munkájukat otthonról végzik, csak szükség esetén, előzetes egyeztetés után, az 

előírt higiéniás szabályok betartásával tartózkodhatnak az épületben 

 Vezetők: legalább 1 főnek kell bent tartózkodnia az intézményben 

 Iskolatitkár, technikai dolgozók: munkarendjük, munkaidőjük nem változik 

 

  

http://www.csimisuli.hu/
mailto:csenki.ami@gmail.com
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5. Intézmény működése, oktatásának megszervezése 

Az egységes digitális oktatás-nevelés megszervezése, amely alkalmas a növendékek, helyzetnek 

megfelelő tananyag elsajátítására, átadására, a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. A 

szervezés folyamán tekintettel kell lennünk a szülők - gondviselők, növendékek, pedagógusok eszköz-

technikai felszereltségére, valamint a digitális készségeikre. Segítségükre vannak az intézmény vezetői, 

továbbá a rendszergazda. 

Az intézmény megfelelő működéséért, a digitális oktatás megszervezéséért az intézményvezető a 

felelős. 

 

6. A pedagógus kötelezettsége, órarend, tananyag, házi feladat 
A digitális munkarendben az alkalmazott órarendet a KRÉTA rendszerben rögzített órarend határozza 

meg. Az órarendtől való eltérés (pl. tömbösítés) megengedett, a hatékonyabb időbeosztás szempontjából. 

Az órák megtartása, a tananyag kiosztása szaktanári kötelezettség. A szaktanár minden növendékével 

köteles hetente legalább egyszer felvenni a kapcsolatot digitális oktatás céljából. 

A pedagógus heti óraszámának megfelelő, dokumentálható, digitális oktatást köteles végezni. Munkáját 

otthonról végzi, kivéve az a kolléga, aki nem rendelkezik a megfelelő info-technikai feltételekkel.  

Abban az esetben, ha a tanuló nem rendelkezik a megfelelő digitális eszközökkel, papír alapon kell 

eljuttatnia a pedagógusnak a tanuló számára a kijelölt tananyagot. 

A feladat kiadásánál, valamint a számonkérések, ellenőrzések során törekedni kell arra, hogy a tanuló 

személyre szabott, számára megoldható feladatot kapjon, figyelembe véve a család szociális helyzetét, 

leterheltségét, időbeosztását. 

A tananyagot minden esetben rögzíteni szükséges a Kréta házi feladat felületen, függetlenül attól, hogy a 

tanulóval milyen módon tartjuk a foglalkozást, vagy a szülővel a kapcsolatot.  

 

7. A tantermen kívüli digitális munkarend alatt használt felületek 
 Főtárgy és egyéni órák 

KRÉTA, email, messenger video kapcsolat, youtube,  

 Csoportos órák: szolfézs, zenekar, néptánc, képzőművészet 

KRÉTA, email, facebook csoport, messenger video kapcsolat, youtube, 

A hangszeres oktatásnál előnyben részesítjük az online videohívást, mivel a tapasztalatok alapján 

ez a leginkább bevált módszer a digitális oktatás időszakában. Ezen kívül támogatjuk a hangfelvételek 

készítését is, a megfelelő adatvédelmi szabályok betartása mellett. 

A csoportos órák (szolfézs, zeneirodalom, képzőművészet) esetében a gyakorló feladatsorokat, teszteket, 

gyűjtőmunkát, kapnak a növendékek. 

Az egyéb csoportos órák (zenekar, néptánc) esetében hang- és videofelvételek, valamint videomegosztó 

portál van segítségünkre. 

A korrepetíciós foglalkozások hangfelvételek útján valósulnak meg, melyet a szaktanár juttat el a 

növendékhez gyakorlás céljából, a fent említett platformok segítségével. 
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8. A tanulók kötelezettségei, feladatai 

A tanuló kötelessége a digitális munkarend megismerése és az abban való tevékeny részvétel. 

Tanulmányait képességeinek megfelelően folytassa, feladatait, a számára kiadott tananyagot időben 

teljesítse, elvégezze. 

Lehetősége szerint szorgalmasan gyakoroljon. 

9. Szülők kötelezettségei, feladatai 

Megismerje és megtartsa a digitális munkarendre vonatkozó szabályokat. 

Biztosítsa a növendék, képességeinek megfelelő digitális tanulmányainak lehetőségét. 

Támogassa, segítse a tanulót feladatainak elvégzésében. 

Bármilyen probléma felmerülése esetén, jelezze azt mihamarabb a szaktanárnak, vagy az intézménynek. 

10. A tanulók beszámoltatása, értékelése 
 Beszámoltatás formái 

beadandó hang-, vagy videofelvétel; szóbeli felelet – videohívással;  

feladatsorok; tesztek; projektmunka; beadandó dolgozat 

 Az értékelés formái 

Legalább havi 1 értékelés érdemjegy formájában a KRÉTA felületen 

Havonta szorgalomjegy rögzítése a szaktanároknak a KRÉTA felületen 

Akik nem rendelkeznek otthon hangszerrel, megfelelő eszközzel, azok a főtárgyhoz kapcsolódó, az 

elméleti ismereteiket támogató és segítő, tudásszintjüknek megfelelő feladatokat, interneten elérhető 

információ forrásokat, a tanulást támogató segédanyagokat kapnak a szaktanáraiktól.  

Az ő esetükben is kötelező legalább havi 1 értékelést adni. 

11. Tanév végi beszámolók megszervezése, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 

Szövetségének szakmai javaslatai alapján: 

a; Az év végi vizsgák, meghallgatások, rendjének kidolgozásában a központi szabályozások, 

útmutatások mérvadóak: 

 Minden tantárgyból a tanév során már elért eredményeket, ill. azok digitális távoktatás keretében 

gazdagított és folyamatos értékelés, visszajelzés mellett elismert teljesítményét egészében véve 

figyelembe, a tanévet gyakorlati jeggyel zárjuk le. Így biztosítható a magasabb évfolyamra lépés 

feltétele, a tanév eredményesen lezárható. Azon esetekben, ahol az Alapfokú Művészetoktatás 

Alapprogramja és az erre épülő helyi tanterv előírt, minimális éves anyagát nem sikerül a digitális 

távoktatás keretei között teljesíteni, lehetőség van a magasabb évfolyamra lépés mellett, a következő 

tanévben az elmaradást pótolni. 

 A művészetoktatásban is alkalmazott szorgalom értékelést szintén a tanév egésze 

szempontjából szükséges figyelembe venni, különös tekintettel arra a sok többletmunkára, melyet a 

tanulók, szülők, a pedagógusok együttműködésével, támogatásával és többlet erőfeszítésével tesznek 

a digitális munkarend során.  
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b; Alapfokú művészeti vizsga és művészeti záróvizsga szervezése: 

 Az alapfokú művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 16.§ (2) szakaszában, a továbbképző évfolyamokra lépés, ill. a tanulmányok zárásaként 

leírt vizsga. Ezért megszervezése különösen gondos előkészítést és lebonyolítást igényel a jelen 

helyzetben. Az Alapprogram alapján egyes esetekben lehetőség van a vizsga alóli mentesség és a jeles 

osztályzat megállapítására.  

(Adott tanév versenyén elért eredmény.) 

A vizsgakövetelmények minimum szintjét az iskolák az Alapprogramban leírtak figyelembe vételével 

rögzítették helyi tantervükben. Az iskolák szakmai és sajátos helyi feladatok szerint, a jogszabályokkal 

összhangban szabályozták a vizsgaszervezés módját, 

körülményeit, feltételeit. Ezeket a szabályokat összhangba kell hozni a digitális tér adott iskola számára 

rendelkezésre álló IKT és szakmai lehetőségeivel.  

Figyelemmel kell lenni a tanulók és szülők rendelkezésre álló feltételrendszerrel, a tanulók és az 

alapfokú művészeti iskola leterheltségével és vizsgaszervezési lehetőségével, az általános és 

középiskolák párhuzamos elvárásaival, és az alapvető nevelési irányelvekkel. Nem állítható egyetlen 

tanuló sem olyan vizsgahelyzet elé, mely számára megoldhatatlan, figyelmen kívül hagyja eddigi 

teljesítményét és eredményeit, a digitális távoktatás eredményessége érdekében tett erőfeszítéseit. 

Minden vizsgaszervezőnek különös gondot kell fordítania a személyiségi jogok, ezen belül a személyes 

adatokhoz fűződő alapvető jogok betartására és betartatására. 

Különösen legyünk tekintettel arra, hogy képet, hangot, videót rögzíteni, felhasználni, tárolni, csak az 

érintettek előzetes, írásbeli engedélye alapján szabad. 

       

 

 Püspökladány, 2020.09.16.  

 

 ……………………………………………… 
 Kóródiné Bojtor Anikó 

 intézményvezető 

 


