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I.

A 2021/2022-es tanév céljainak, feladatainak meghatározásához értékelni és elemezni
kell
-

az elmúlt tanév eseményeit,
az év végi beszámolót,
az oktatásirányítási elvárásokat,
a jogszabályi változásokat.

1.1.

Tárgyi feltételeink

A kerti munkák és a nyári nagytakarítás elvégzése megtörtént. A szaktantermek tisztán,
fertőtlenítve és rendezetten várják növendékeinket a szeptemberi iskolakezdésre.
12 alapfokú művészetoktatásra alkalmas tanterem áll rendelkezésünkre, melyek
többsége a mai kor kívánalmainak is nagyjából eleget tesz. Tisztasági festésre lenne
szükség minden teremben.
A hangszerek karbantartását, generál javítását egy hangszerkarbantartói szerződéssel
oldottunk meg a tankerület jóvoltából, miszerint minden hónapban 40.000 ft-ot
fordíthatunk a javításra. Az előző félévben főleg fúvós hangszereket újítottunk fel, a 2.
félévben pedig a vonós hangszerekre fordítottunk nagyobb hangsúlyt. Ezzel a
szerződéssel elértük, hogy folyamatosan bővüljön a hangszerparkunk, hiszen az eddig
használhatatlan hangszereket egy generáljavítás után, újra tudjuk használni.

1.1.2. Felújítási és karbantartási munkák terve a 2021/2022-es tanévre
Mivel Az iskola 2020 pályázat keretein belül épülő új zeneiskolai épületet kap, addig,
amíg ez nem történik meg, a hangszerpark karbantartása élvez elsőbbséget.

1.2.

Személyi feltételek

Ebben a tanévben 17 fő pedagógus látja el az oktatási feladatokat, az iskola működését
1 fő ügyviteli dolgozó és 1 fő takarító segíti.
1.2.1. Pedagógusok
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Berger Tímea
Dobos Fanni
Csetreki Imre
Házi Katinka
Molnár Erika
Dr.Benéné Zsákai Zsuzsanna
Gulyás-Szabó Szilveszter
Hegedűs Imre
Herczegfalvi Zoltán
Kóródi Mariann
Némethy Szilvia
Tóth-Petró Dalma
Sólyom Edit
Tóth Gyula
Dombóvári Zsolt
Törő Ferenc
Kállai Tibor
1.2.2. Technikai dolgozók
Garabuczi Imréné
Mályi Ferencné
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A 2021-2022-ES TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI, FELADATAI

A 2021/2022-es tanév munkaterve a hatályos jogszabályokra; az intézmény Pedagógiai
programjára és Szervezeti és Működési Szabályzatára; a helyi tantervre; a hagyományokra, és
a nevelőtestület jelen tanévre vonatkozó elképzeléseire épül.
2.1. A munkatervben rögzített célok és feladatok jogi szabályozói








A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
277/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményeiről és
tantervi programjáról
Az intézmény alapdokumentumai: Pedagógiai program, Szervezeti és Működési
Szabályzat, Házirend

2.2. Oktatáspolitikai változásokból eredő feladatok





A tavasszal elmaradt intézményi tanfelügyeleti eljárásra való felkészülés;
Az intézményi önértékelés, a belső önértékelés folyamatos elvégzése;
2022. január 1-től a minősítő vizsgán átesett pedagógusunk Pedagógus I. fokozatba
lép: Gulyás-Szabó Szilveszter.
Ebben a tanévben minősül: Hegedűs Imre– Cél: Pedagógus II.

2.3. A munkatervben rögzített feladatok összeállítása alapul veszi:





a 2020/2021-es tanév végi beszámolót,
a szakmai munkaközösségek 2020/2021-es tanév végi értékeléseit,
a belső ellenőrzések eredményeit,
a munkaközösségek 2021/2022-es éves terveit.

2.4. A 2021/2022-es tanév nevelési-oktatási céljai, feladatai
2.4.1. Nevelési céljaink és ebből adódó feladataink

Intézményünk elsődleges célja annak az oktató-nevelő tevékenységnek a folytatása, amely
lehetővé teszi, hogy megőrizze eddigi eredményeit, és továbbra is betölthesse azt a szerepet,
amelyet alapítása óta kivívott magának a megye művészeti és kulturális életében.
Rohanó világunkban, ahol a gyermekek számára az érték nem mindig megfelelő tartalommal
bír, tantestületünk olyan pedagógiai alapelveket képviselnek, mint:
 a művészetek embernevelő, értékközvetítő szerepe,
 a tanulói személyiség kibontakoztatása,
 az egyéni képességek figyelembe vétele, fejlesztése,
 a példamutatással való nevelés.
A foglalkozások során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a tananyag gyakorlati
elsajátítása mellett, a tanulók egész személyiségét fejlesszük. Teremtsünk olyan közeget
számukra, ahol a művészetek, a zene szeretete természetes.
Ennek érdekében különös gondot fordítunk:




a gyermek személyiségének fejlesztésére,
a tehetséggondozásra,
az értékközvetítésre.

Pedagógiai munkánk középpontjában az egyéni fejlesztés áll.
Az egyéni képességek kibontakoztatása:
 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre alapozva kell fejleszteni a gyermekek
felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását.
 Tudatosítani kell bennük a szűkebb és a tágabb környezet értékeit.
 Tudatosítani kell növendékeinkben az összetartozás érzését, a közösségi értékeket és
jellemző szabályaikat.
 Olyan helyzeteket kell teremtenünk, amelyekben növendékeink megismerik az egymás
mellett élő kultúrák értékeit, azokkal szemben elfogadóak lesznek.
 Fogékonnyá kell tenni tanulóinkat saját környezetük, a társas kapcsolatok és a tágabb
társadalom értékei iránt.
 Nevelni kell őket az egyetemes emberi értékek iránti tiszteletre, a nemzeti
hovatartozásra.
 Késztetni kell őket más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak
megismerésére, megbecsülésére.

2.4.2. Kiemelt vezetői feladatok







Pedagógusaink segítése szaktanácsadással;
Az intézményi önértékelés folyamatos működtetése, koordinálása;
Az óralátogatások megszervezése;
Reflektív, önértékelő szemlélet kialakítása;
Folyamatos belső ellenőrzés az ellenőrzési terv alapján;
Tanügyi dokumentumok folyamatos ellenőrzése;



A nevelőtestület támogatása az elektronikus napló vezetésével kapcsolatban.

2.4.3. A 2021/2022-es tanév feladat-ellátási terve

Augusztus:

24. Zeneiskolai tanévnyitó értekezlet
31. Összevont tanévnyitó értekezlet

Szeptember:

2-10. Pótbeiratkozás
felelős: főtárgy tanárok

Október:

1. A Zene Világnapjának megünneplése
felelős: Molnár Erika, Tóth-Petró Dalma
23. Zenekari szereplés városi ünnepségen
felelős: Hegedűs Imre

November:

12. Intézményi tanfelügyelet
20. Volt növendékeink koncertje
felelős: Hegedűs Imre, Tóth Gyula
27. I. Megyei Fuvola Kamarazene Verseny
felelős: Sólyom Edit

December:

Nyitott kapuk és Tehetség Gála Nyílt Nap a Debreceni Zeneművészeti
Szakgimnáziumban
felelős: Sólyom Edit, Herczegfalvi Zoltán, Törő Ferenc
6-tól január 20-ig első félévi tanszaki koncertek
21. Zeneiskolai Karácsonyi koncert
felelős: Kóródi Mariann, Berger Tímea
Karácsonyi ünnepségeken való részvétel meghívások alapján a kistérség
intézményeiben.
felelős: főtárgy tanárok
23. A Fúvószenekar karácsonyi koncertje
felelős: Hegedűs Imre

Január:

20-ig. Tanszaki hangversenyek, meghallgatások minden hangszeres tanszakon
felelős: főtárgy tanárok

17-18.. Félévi dallamírás vizsga zeneismeret tanszakon – dallamíró verseny
felelős: Némethy Szilvia
28-ig Félévi értesítők kiosztása
felelős: főtárgy tanárok
Február:

04. Félévi értekezlet
22. Tanári Koncert
felelős: Sólyom Edit, Tóth-Petró Dalma
Felvételi Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumba
felelős: Herczegfalvi Zoltán, Törő Ferenc
V.Megyei Fuvolás Találkozó, Derecske
felelős: Sólyom Edit

Március:

15. Városi ünnepségen való részvétel
felelős: Hegedűs Imre

29. Kamarazenei koncert
felelős: Tóth Gyula, Herczegfalvi Zoltán
Megyei Kürtös Találkozó, Derecske
Felelős: Tóth Gyula
Április:

31-01. Válogató Az Év Hangszerese versenyre
felelős: Törő Ferenc, Dr.Benéné Zsákai Zsuzsa
12. Az Év Hangszerese verseny
felelős: Törő Ferenc, Dr.Benéné Zsákai Zsuzsa
Beiskolázás: Hangszerbemutatók a város alsó tagozatos tanulói és az óvodák
nagycsoportosai számára
felelős: szaktanárok

Május:

1. Zenekari szereplés
felelős: Hegedűs Imre
16-tól Tanszaki hangversenyek minden tanszakon
19. Bihari Népdalverseny
felelős: Némethy Szilvia, Tóth-Petró Dalma, Berger Tímea
23-24. Dallamíró verseny 2. fordulója, szolfézs vizsgák

felelős: Némethy Szilvia, Berger Tímea, Tóth-Petró Dalma
25-tól Vizsgák minden hangszeres tanszakon
felelős: főtárgy tanárok, szaktanárok
26. Szolfézs Piknik
felelős: Berger Tímea, Tóth-Petró Dalma, Némethy Szilvia

Június:

10-ig Év végi vizsgák és tanszaki hangversenyek minden tanszakon
felelős: főtárgy és szaktanárok
13. Év végi hangverseny
felelős: Kóródi Mariann, Gulyás-Szabó Szilveszter
15. Tagintézményünk Tanévzáró ünnepsége
felelős: Hegedűs Imre, Sólyom Edit
Beiratkozás
felelős: szaktanárok
Év végi adminisztráció
felelős: Némethy Szilvia
Leltár
felelős: Hegedűs Imre

Tanítás nélküli munkanapok:
2021. szeptember 24.

Szakmai nap – A Zenei Világnap megünneplésével kapcsolatos szereplések
debreceni és vidéki helyszíneken

2021. október 13.

Szakmai nap - Felkészülés a volt növendékek koncertjére

2021. december 11.

Szakmai nap - A karácsonyi és a tanári koncerttel kapcsolatos próbák
debreceni és vidéki helyszíneken

2022. március 26.

Konzultáció a debreceni zeneiskola tanáraival, Debrecenben

2022. április 20.

Szakmai nap – Az Év Hangszerese verseny kiértékelése

2022. június 10.

Válogató az év végi koncertre

2.4.4.

Fogadóórák

Név
Benéné Zsákai Zsuzsa
Berger Tímea
Dobos Fanni
Dombóvári Zsolt
Gulyás-Szabó Szilveszter
Hegedűs Imre
Herczegfalvi Zoltán
Kóródi Mariann
Némethy Szilvia
Tóth-Petró Dalma
Sólyom Edit
Tóth Gyula
Törő Ferenc

Herczegfalvi
Zoltán

PEDAGÓGUS BEISKOLÁZÁSI TERV

Szakmai

zettség

Név

Végzettség szakkép-

IV.

Időpont
12:00-13:00
12:00-13:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13.00
13:00-14:00
12:00-13:00
10:30-11:30
12:00-13:00
12:00-13:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00

Nap
Hétfő
Hétfő
Hétfő
Hétfő
Kedd
Hétfő
Csütörtök
Hétfő
Kedd
Hétfő
Hétfő
Csütörtök
Hétfő

gyakorlat
jelenlegi helye,

Kezdő és
Tervezett továbbképzés helye és
szakiránya

időpont

ideje

egyetem, Bihari AMI 11 Mediáció, kommunikáció és
tanár

befejező

év

2021-2021

konfliktuskezelés a lemorzsolódás
prevenciója érdekében" című
továbbképzés

Kóródi
Mariann

főiskola,
tanár

Bihari AMI 23 Felkészítés a pályaorientációt
év

támogató mérőeszköz (POM)
használatára és a köznevelésben
történő alkalmazására

2021-2021

Kóródi
Mariann

főiskola,
tanár

Bihari AMI 23 Mediáció, kommunikáció és
év

2021-2021

konfliktuskezelés a lemorzsolódás
prevenciója érdekében" című
továbbképzés

Berger Tímea

egyetem, Bihari AMI 13 Felkészítés a pályaorientációt
tanár

év

2021-2021

támogató mérőeszköz (POM)
használatára és a köznevelésben
történő alkalmazására

Gulyás-Szabó
Szilveszter

egyetem, Bihari AMI 4 év Mediáció, kommunikáció és

2021-2021

konfliktuskezelés a lemorzsolódás

tanár

prevenciója érdekében" című
továbbképzés

V.

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

Az iskola szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami folyamatos ápolást igényel. Nagy
jelentőséggel bír az iskoláról a partnerekben kialakuló kép, amely hatással van
beiskolázásunkra is.
a.

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Iskolánk fenntartója, biztosítja a biztonságos működés feltételeit. A tankerületi vezetőségi
értekezleteken az összevont intézmény igazgatója képviseli iskolánkat, az információk átadása
rajta keresztül történik.
b.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Kiemelten támogatja iskolánkat, a fúvószenekarunkat. Nagy mértékben járul hozzá a
zeneiskola színvonalas munkájához.
c.

Kistérségi Önkormányzatok

Elsődleges támogatásuk a beiskolázásunkban realizálódik. Az alapfeladatainkon túl
rendszeresen kapunk felkérést tőlük rendezvényeik színesítéséhez.
d.

Szülői közösség

A művészeti oktatás speciális helyzetéből fakadóan a tantestület tagjai napi kapcsolatban
vannak a szülőkkel. Nagy rendezvényeink előtt, szülői értekezlet formájában tájékoztatja a
vezetőség a szülők képviselőit az eseménnyel kapcsolatban. A szülők helytállása, segítsége az
egyik alap köve sikereinknek.
e.

Berettyó Kulturális Központ (BKK)

Együttműködésünk folyamatos, hagyományokra épülő a BKK intézményeivel: Nadányi Zoltán
Művelődési Ház, Sinka István Városi Könyvtár, Bihari Múzeum.
f.

Oktatási-nevelési intézmények, közintézmények

Iskolánk jó kapcsolatot ápol a város valamennyi óvodájával, általános és középiskolájával, a
közintézményekkel.

VI.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
a.







a növendékek,
a pedagógusok,
a nem pedagógus dolgozók,
az intézmény, mint szervezet,
a programok
b.







A nevelő-oktató munka ellenőrzését végzi

pedagógusok esetében: a tagintézmény vezető, a tagintézményvezető-helyettes, a
tanszakvezetők, valamint külső szakértők.
tanulók esetében: az iskola pedagógusai.

c.


Az ellenőrzés-értékelés célcsoportjai

Az ellenőrzés ütemezése

a tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontoknál (tanévkezdés, félévi értékelés, tanév
zárása)
a tevékenység befejezésekor (kimenetszabályozás)
a tevékenység közben (folyamatellenőrzés)

d.

A pedagógiai munka ellenőrzésének színterei
Óralátogatások

A tagintézmény vezető, a tagintézményvezető-helyettes és a tanszakvezetők vizsgálják,
ellenőrzik:



A munkafegyelmet, az órakezdés és befejezés pontosságát.
Az adminisztrációs munka napra kész végzését (naplóvezetés, osztályzatok
beírása, ellenőrzők vezetése).

Az óralátogatás formája:


Előre bejelentett látogatások, melyeket megbeszélés követ.

A tanítási órákat a tagintézmény vezető, a tagintézményvezető-helyettes és a
tanszakvezetők látogathatják. Az iskolában minden pedagógus hospitálhat a másik
pedagógus óráján, előzetes megbeszélés alapján.

A tanítási órák ellenőrzésének fő célja:








A pedagóguskompetenciák megvalósulása, az ezekhez kapcsolódó indikátorok
megfigyelése.
A tanulásszervezés változatos alkalmazásának megfigyelése (differenciálás, frontális
munka-csoport munka-egyéni munka aránya, motiváció).
A növendékek tudásának megfigyelése.
Az alapkészségek érdekében végzett tevékenységek.
A tudatos készségfejlesztés.
A kollégák kérdéskultúrájának és a tanulók szakszókincsének megfigyelése.
Az óra menetének, a részek funkcionális egymásra épülésének megfigyelése.

Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös
megoldása.



Határidő: 2022. május 31-ig folyamatosan.
Felelős: tagintézmény vezető, tagintézményvezető-helyettes, tanszakvezetők




Dokumentumok ellenőrzése
Határidő: 2022. június 15-ig folyamatosan.
Felelős: tagintézmény vezető, tagintézményvezető-helyettes



Rendezvények, versenyek
Felelős: tagintézmény vezető, tagintézményvezető-helyettes






A növendékek iskola munkájának ellenőrzése kiterjed:
a csoport órán és egyéni órán végzett tevékenységre,
a félévi és év végi tanszaki koncertekre,
az év végi vizsgákra mind főtárgyból, mind kötelező tárgyból.
Felelős: minden szaktanár

A tanulók iskolai munkájának értékelése
Középpontjában minden esetben a személyiségfejlődés, a növendék tudásának
gyarapodása, kifejező készségének a fejlődése áll.
A tantárgyakból (főtárgy+kötelező tárgy) évközi meghallgatásokon, félévi tanszaki
koncerteken és év végi vizsgákon adnak számot az elsajátított tananyagról a növendékek.

Ezeket az alkalmakat minden esetben a tanuló és tanára közti megbeszélés követi, amelyet
a tanulságok levonása után a pedagógus a tanmenet és fejlesztési terv esetleges
korrigálásával zár le.

Berettyóújfalu, 2021. augusztus 31.
Hegedűs Imre
Tagintézmény vezető

MELLÉKLETEK

Fafúvós – Vonós – Billentyűs tanszak munkaterve
a 2021/2022-es tanévre
Október:

15. közös óra, fuvola tanszak
felelős: Sólyom Edit

November:

9. közös óra, hegedű tanszak
felelős: Herczegfalvi Zoltán
11. közös óra, cselló tanszak
felelős: Dombóvári Zsolt
17-18. VIII. Országos Bihari János Hegedű, Gordonka,-és Vonós
Kamarazenei Fesztivál, Abony
felelős: Herczegfalvi Zoltán
18. közös óra, klarinét-szaxofon tanszak
felelős: Molnár Erika
26. közös óra, zongora tanszakon
felelős: Gulyás-Szabó Szilveszter, Dobos Fanni

December:

3. közös óra, Mikulás buli zongora tanszakon
felelős: Benéné Zsákai Zsuzsa
3. Mikulás buli fafúvós tanszakon
felelős: Molnár Erika, Sólyom Edit
Nyitott kapuk és Tehetség Gála Nyílt Nap a Debreceni Zeneművészeti
Szakgimnáziumban
felelős: Sólyom Edit, Herczegfalvi Zoltán, Törő Ferenc

Január:

Hangverseny látogatás Debrecenben
felelős: Benéné Zsákai Zsuzsa

Február:

4-6. XV. Országos Klarinét Verseny, Budapest
felelős: Molnár Erika
Felvételi a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumba
felelős: Herczegfalvi Zoltán, Sólyom Edit, Törő Ferenc
VI. Megyei Fuvolás Találkozó, Derecske
felelős: Sólyom Edit
17. Fafúvós farsangi buli
felelős: Molnár Erika, Sólyom Edit

Március:

4-5. VIII. Nemzetközi Zongora Fesztivál - Törökszentmiklós
felelős: Gulyás-Szabó Szilveszter
21. Meghallgatás vonós tanszakon
felelős: Herczegfalvi Zoltán, Dombóvári Zsolt

Április:

8-10. XI. Országos Czidra László furulya verseny, Budapest
felelős: Molnár Erika

Május:

6. közös óra billentyűs tanszakon
felelős: Benéné Zsákai Zsuzsa, Gulyás-Szabó Szilveszter, Dobos
Fanni
13. közös óra fafúvós tanszakon
felelős: Molnár Erika, Sólyom Edit

Június:

18. Év végi buli fuvola tanszakon
felelős: Sólyom Edit

+ Szakmai konzultációk a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium tanáraival,
Debrecen, felelős: Sólyom Edit, Herczegfalvi Zoltán

Rézfúvós - Akkordikus – Zeneismeret, Vokális tanszak munkaterve
a 2021/2022-es tanévre
December:

6. Közös óra akkordikus tanszakon
felelős: Törő Ferenc
Mikulás nap szolfézs tanszakon
felelős: Berger Tímea, Tóth-Petró Dalma
Közös óra rézfúvós tanszakon
felelős: Tóth Gyula
Mikulás nap rézfúvós tanszakon
felelős: Kóródi Mariann

Február:

15. Közös farsangi óra
felelős: Kóródi Mariann

Március:

5. Megyei Kürtös Találkozó – Derecske
felelős: Tóth Gyula

XIV. Országos Kürtverseny Kisújszállás
felelős: Kóródi Mariann

Május:

11. Közös óra a derecskei és ebesi ütős növendékekkel.
felelős: Törő Ferenc

Május:

21.Kirándulás a tanszakkal
felelős: Tóth Gyula

