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1. Bevezetés 
„Magasra emeli a művészet az embert,  

nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja  

lelkének minden rezdülését.” 

 

Nyikolaj Vasziljevics Gogol 

 

Az alapfokú művészeti iskola folyamatos változáson, fejlődésen ment keresztül az elmúlt 

években. Sikerült megállítani a létszámcsökkenést. Az új jogszabályok, a tanulók egyre 

leterheltebb időbeosztása kihívások elé állították az intézményt. A munkánkat rugalmasabbá tette 

az együttműködést, a programok szervezését és új tárgyi, személyi, szakmai lehetőségek nyíltak 

meg a tagintézmény számára.  

A tanévet öt évre kinevezett új tagintézmény-vezetővel kezdjük. A vezetői program 

megvalósítása, a pedagógusértékelési rendszer teljes kiépülése (tanfelügyelet, intézményi 

önértékelés), pályázati programokon megismert pedagógiai innovációk kipróbálása, fenntartása 

számos feladatot ró a nevelőtestületre. 

Ebben a tanévben is a tanulókért, a lelkük-szellemük ápolásáért dolgozunk, hogy 

művészetszerető embereket neveljünk. 

 

2. Tárgyi feltételek 
 

Az Alapfokú Művészeti Iskola tárgyi feltételei nagyrészt megfelelnek a törvényi előírásoknak. 

Viszont a tanulók szociális helyzete miatt a hangszerek, eszközök, ruhák majdnem száz százalékát 

az iskolának kell biztosítania. Apróbb hiányosságaink is vannak a törvényi követelményekhez 

képest. Ezeket pótolni kell.  

- zongora minden hangszeres tanteremben és a nagyteremben (4db szükséges), 

- álló tükrök, párologtatók, kották a hangszeres termekben, 

- grafika és festészet tanszakon szükségesek új eszközök (pl.: rajzasztal, festőállvány…), 

- a táncteremben zárható szekrények kellenek, 

- egész csoportra való ruhák a tánc tanszakokon. 
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- hangszerek vásárlása (feltétlenül szükséges: klarinét (2db); hegedű (3db); furulyák (2db) 

gitárok (2db) 

A beszerzések megkönnyítése érdekében eszközfejlesztési tervet készítünk. Sürgős és fontos 

feladatunk a hangszerek rendszeres karbantartása, mert a pillanatnyilag jó eszközállományunk 

javítása a halasztásokkal folyamatosan nő. 

Továbbra is problémát jelent a táncórák megszervezése a megfelelő tantermekre, mivel 

alkalmazkodnunk kell a művelődési központ egyéb céljaihoz is. 

Az 2016 szeptemberében indítandó új tanszakokhoz új felszerelésekre van szükség. Az 

önkormányzattal az egyeztetések és a tantermek kialakítása megtörtént. Ebben az évben 

feladatunk a szakmai tematika (helyi tanterv) kidolgozása, az eszközbeszerzés és az 

engedélyeztetési eljárás lefolytatása. 

 

3. Személyi feltételek 
 

A pedagógus munkakörben dolgozók létszáma csökkent, de a főállásúak száma nőtt, amelyet 

szorgalmaztunk az utóbbi időben. Így a 13 fő tanár, ebből 5 fő főállású, 1 fő részmunkaidős és 7 

fő óraadó. Év végével távozott Nagy Edit és Lindenbergerné dr. Kardos Erzsébet 

szolfézstanárnő. Helyettük főállásban látja el Pocsaji Ildikó a feladatot. Az elmúlt tanévben már 

Tóth István látta el a hegedűórákat, így jelentősen növekedett a hegedű tanszakosok száma. 

Kutasi Beáta ettől az évtől nem dolgozik az intézményben.  Az összes képzőművészeti órát 

Szegediné Kutasi Emma látja el. Zongoratanári állást hirdettünk, mivel dr. Debreczeniné Brenner 

Katalin jelezte, hogy nyugdíjba óhajt menni, de nem volt jelentkező. Tóth Barnabás 

drámapedagógus szakvizsgát tett, így szeptembertől a színjáték tanszakon bekapcsolódik a 

tanításba, valamint 2015. augusztus 15-től kinevezték tagintézmény-vezetőnek. Hosszú távon 

továbbra is szeretnénk növelni a főállásúak arányát. A pedagógusok végzettségei 12 esetből 1 

főnél nem megfelelőek. Jelentősen csökkent a pedagógusok hiányzása is betegség, továbbtanulás 

miatt, viszont megoldást kell találnunk az egyéb művészeti elfoglaltság miatti mulasztásokra. Meg 

kell szerveznünk a helyettesítés rendszerét. 
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4. Tanulói létszámok, csoportok 
 

A tanulók létszáma jelenleg több mint 200 fő, amely megfelel az előző két tanév 

létszámadatainak. A partnerintézményekben ugyan tovább csökkent a létszám, de a 

tagintézményben ez nem érezhető, legfeljebb a toborzás során. A 2015/2016. tanévben 9 

tanszakunk működik. Ebből 5 zenei tanszak (fafúvós, rézfúvós, billentyűs, akkordikus, vonós), 2 

tánc (néptánc, társastánc), 1 grafika és festészet és 1 színjáték). A következő csoportok indulnak: 

 

Tanszak Csoportok 

Fafúvós tanszak 1 csoport (EK/1-A/4)-9 fő 

Rézfúvós tanszak 2 csoport (EK/1-A10) – 18 fő 

Billentyűs tanszak 2 csoport (EK/1- A/6) – 20 fő 

Akkordikus (gitár) tanszak 1 csoport (A/1-A/6) – 10 fő 

Vonós tanszak 1 csoport (EK/1-A/1) – 9 fő 

Zenei (szolfézs órák) 7 csoport – 66 fő 

Néptánc 5 csoport (EK/1-A/4) – 57 fő 

Társastánc 4 csoport (EK/1-A/6) – 80 fő 

Grafika és festészet 1 csoport (A/1-A/3) – 11 fő 

Színjáték 1 csoport (A/1) – 8 fő 

  

Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a társastánc tanszakon újra megerősödött a felső 

tagozatosokból álló csoport, valamint sok év után újra van felsős néptánccsoport. Sajnos 

képzőművészeten folyamatosan csökken a létszám. A zenei tanszakon, csak új pedagógusok 

bevonásával lehetne növelni a létszámot, amelyre bizonyos tanszakokon (akkordikus, billentyűs) 

igény is lenne. Az új tanszakok (ütő, citera) is segítenének ebben.  

 

A tanulói hiányzások és lemorzsolódás jelentősen csökkent a tavalyi tanévben. Ennek ellenére 

jelentős feladataink vannak még e téren. 
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2013/2014. tanév 2014/2015. tanév 2015/2016. tanév indikátor 

1416 tanóra hiányzás 1161 tanóra hiányzás 800 tanóra hiányzás alatt 

533 tanóra igazolatlan 

hiányzás 

86 tanóra igazolatlan hiányzás 50 tanóra igazolatlan hiányzás 

alatt 

23 jogviszony 

megszüntetés hiányzás 

miatt 

2 jogviszony megszüntetés 

hiányzás miatt 

0 jogviszony megszüntetés 

hiányzás miatt 

- 11 jogviszony megszüntetés 

tartozás miatt 

5 jogviszony megszüntetés 

tartozás miatt 

  

 

5. A tanév céljai és feladatai 
 

 

Cél Feladat 

 Létszám megtartása, növelése 

 

 Beiskolázási programokkal segítjük a 

létszám növelését és megtartását. 

rajzpályázat, óralátogatások, nyílt nap, 

óvodai foglalkozások, koncert, zeneovi 

program, plakát, prospektus  

 „Tanszakválasztó nap” 

 Hiányzásokat visszaszorítjuk 

fegyelmezettebb adminisztrációval és 

jobb szülői kapcsolattartással. 

 Kettő testnevelés óra terhére továbbra 

is beépítjük alsó tagozaton a táncot 

választó tanulóknak a néptáncot és a 

társastáncot a délelőtti idősávban. 

 Új tanszakok elindítása a jövőben, 

illetve új választható órák. 

 Zenei előképző évfolyamok 
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bevezetésének előkészítése 

 Innováció  Új tanszakokat indítását készítjük elő. 

(báb, citera) 

 A kamarazene órákat folytatjuk. 

 A Svéd testvériskolai projekt folytatása 

során megismerjük az El Sistema 

módszert. Látogatást teszünk (tanárok 

és diákok) a svéd testvériskolában. 

Bartók héthez kapcsolódó szakmai 

programot szervezünk a projekt 

keretén belül. 

 A kamarazenei csoportok, hangszeres 

növendékek és az iskolai énekkar 

együttműködését közös koncertekkel 

segítjük. 

 Folytatjuk a „minikoncertek” sorozatot 

zenetörténeti tematikával. 

 A pályázati forrásokból korábban 

megvalósított és a pedagógiai 

programunkba beépült jó gyakorlatokat 

és táborokat lehetőségeinkhez mérten 

folytatjuk. 

 „Művészet a természetben, természet a 

művészetben” előadássorozat szakmai 

tematikájának kidolgozása 

 A sárréti irodalom beépítése a helyi 

tantervbe. 

 A roma zenei napon a tánc tanszakot is 

bevonjuk. 

 Tehetséggondozás 

 

 Iskolai, városi, regionális, országos és 

nemzetközi versenyeken indulnak 
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diákjaink. 

 Felkészítjük a továbbtanulásra a 

diákjainkat több tanszakon, mivel a 

tavalyi évben három tanszakról is 

továbbtanultak diákjaink.  

 A továbbtanuló diákjaink érdekében az 

érintett középiskolákkal 

együttműködésre törekszünk. 

 Tehetséggondozó órákat továbbra is 

minden tanszakon szervezünk 

fenntartási kötelezettség és a 

továbbtanulás biztosítása miatt. 

 A kreatív munkaközösséggel közösen 

grafika és festészetversenyt szervezünk. 

 Megvizsgáljuk a terápiás foglalkozások 

szakmai megvalósításának lehetőségeit 

a korábbi pályázati programok alapján 

a szakszolgálattal együtt. 

 Törvényi megfelelés  Az intézményi dokumentumokat a 

jogszabályoknak megfelelően 

átdolgozzuk, illetve a tényleges 

működéshez igazítjuk. (Házirend, 

SZMSZ, PP). 

 Eszközfejlesztési tervet készítünk. 

 Együttműködési megállapodást kötünk 

az önkormányzattal a Sinka István 

Művelődési Központ helyiségeinek és 

eszközeinek használatáról. 

 Új adminisztrációs rendszert vezetünk 

be, amely megkönnyíti a tanulók 

adminisztrációjának követését és a 
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térítési- és tandíjak befizetésének 

ellenőrzését. Bevezetjük az e-naplót. 

 Kidolgozzuk a pedagógusok 

helyettesítési rendszerét. 

 Fejlesztjük az eszközparkot elsősorban 

pályázati forrásokból. 

 A közzétételi listát ellenőrizzük és 

frissítjük a honlapon. 

 A későbbiekben kialakított kottatárhoz 

gyűjtőköri szabályzatot készítünk. 

 Hagyományápolás  A vésztői tájházzal közös 

foglalkozásokat kezdünk. 

 Vésztői népdalgyűjteményt 

összeállítását folytatjuk. 

 A hagyományőrző munkaközösséggel 

közösen a Bartók hét keretében 

rajzpályázatot hirdetünk. 

 A pedagógus énekkart újjászervezzük 

Bartók Béla örökségére különös 

hangsúlyt fektetve. 

 Bartók-Mosonyi csoportos zenei 

vetélkedő a Bartók héten 

 Marketing  Tavaly több szerepet vállaltunk a városi 

rendezvényeken. Ezt erősíteni akarjuk. 

 A honlapot folyamatosan frissítenünk 

kell és feltölteni színvonalas 

tartalommal. 

 Együttműködés 

- járási alapfokú művészeti iskolákkal 

- szülőkkel 

- intézményen belül 

 Járási programokat szervezünk – 

igazgatói megbeszéléseket, szakmai 

fórumot, meglátogatjuk egymás óráit, 

járási vándorkiállítást és koncerteket 
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- óvodával 

- szakmai szervezetekkel 

valósítunk meg. 

 Járási gyermekkórus-találkozót 

szervezünk. 

 A pedagógiai programunkban szereplő 

régiós drámafesztivált újjászervezzük. 

 A szülői értekezleteken egyre többen 

vesznek részt. Érdekeltté kell tennünk 

és motiválnunk a szülőket. Nyílt órákat 

szervezünk. 

 A művészeti iskola tanári közösségét 

közös programokkal erősítjük.  

 Az intézményegységek órarendjeit 

összehangoljuk. Ehhez folyamatos 

egyeztetéseket tartunk.  

 Részt veszünk az óvoda-iskola 

programban önkéntes munkával. 

 Meg akarjuk újítani tagságunkat a 

Magyar Zeneiskolák és Művészeti 

Iskolák Szövetségében. 

 Opera és koncertlátogatásokat 

szervezünk a tanulók és szülők 

számára. 

 Az általános iskolában 

kezdeményezzük egy gyakorlóterem 

kialakítását a zenei tanszakos 

napközisek számára. 

 Szakmai minőség  Az új kollégákat mentoráljuk. Segítjük a 

mindennapi munka szervezésében, az 

iskola pedagógiai kultúrájának 

átadásában, valamint a közösségbe 

illeszkedésben. 
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 Szeretnénk művészeti jellegű 

továbbképzéseken részt venni, egymás 

óráját meglátogatni, valamint járási 

szinten hospitálni.  

 Bevezetjük az intézményi önértékelést. 

 Pályázati forrástól függően szakmai 

belső továbbképzéseket szervezünk. 

 Szakmai nyílt napot tartunk az általános 

iskola pedagógusainak. 

 Kiegyensúlyozott működés és 

finanszírozás 

 A térítési- és tandíjakról folyamatos és 

részletes tájékoztatást adunk a 

szülőknek. 

 Szükséges terembeosztást, eszközök 

használatát és a vizsgaszervezést 

megfelelően koordináljuk. 

 A szaktanári álláshelyeket törekszünk 

feltölteni. 

 Biztosítanunk kell a térítési díjak és 

tandíjak határidőre történő befizetését 

megfelelő tájékoztatással. 

 Jótékonysági koncertet szervezünk az 

„ELJÁDA” Alapítvánnyal hangszerek 

vásárlásához. 

 Minősítések  A művészeti iskola önálló 

tehetségpont, ehhez programokat kell 

rendelünk (lásd fentebb). 

 Két bevált jó gyakorlatunkat 

minősítették. Ezeket fenntartjuk.  

 Az intézményi önértékelési rendszert 

kidolgozzuk és alkalmazzuk. Ebben a 

tanévben több kolléga tanfelügyeleti 
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ellenőrzésben vagy minősítésen vesz 

részt. 

 

 

6. Versenyek 
 

Az intézményünk hagyományosan részt vesz különböző területi és megyei versenyeken. Ebben az 

évben több tehetséges diák is indul országos versenyeken is. 

(1) Zeneművészeti ág 

a. Országos Furulyaverseny – Debrecen, Budapest 

b. Megyei Hegedűverseny – Békéscsaba 

c. Megyei Zongoraverseny – Békéscsaba 

d. Megyei Szolfézsverseny - Gyula 

e. Éneklő Ifjúság - Gyula 

(2) Táncművészeti ág 

a. Társastánc tanszak 

o Tildy Táncverseny – Szeghalom (2016. február) 

o III. Eötvös Kupa – Hajdúböszörmény (2016. március) 

o Napfény Fesztivál – Szeged (2016. május) 

o Szabolcs MConet Hungary – Nyíregyháza 

b. Néptánc tanszak 

o Körös-völgyi Sokadalom – Gyula 

o Országos Néptáncverseny – Szolnok, Budapest 

(3) Képző- és iparművészeti ág 

a. Országos Grafikaverseny 

b. Csökmői Grafikaverseny 

(4) Szín- és bábművészeti ág 

a. Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál – Orosháza 

b. Drámafesztivál – Vésztő 

c. Bábfesztivál – Orosháza 
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7. Programterv  
 

PROGRAM MEGNEVEZÉSE HATÁRIDŐ/IDŐPONT FELELŐS 

Tanévnyitó ünnepség 2015. szeptember 03. tagintézmény-
vezető 

Első tanítási nap az alapfokú művészeti iskolában 2015. szeptember 7.  

Minikoncertek Havonta tagintézmény-
vezető 

Rendhagyó képzőművészeti órák Folyamatos Festészet-grafika 
tanszak 

Zeneovi foglalkozások Folyamatos Tóth Barnabás 

Versenyek Folyamatos Érintett 
pedagógusok 

Opera és koncertlátogatás Műsortervektől függően Nagy Edit 

Tanmenetek leadása 2015. szeptember 20. tagintézmény-
vezető 

Pótbeíratás határideje 2015. szeptember 30. tagintézmény-
vezető 

Térítési- és tandíjak befizetése 2014. október 15. tagintézmény-
vezető 

Tankerületi szakmai fórum 2015. október; 2016. 
február 

tagintézmény-
vezető 

Statisztikák leadása, törzslapok megnyitása 2015. szeptember 30. tagintézmény-
vezető 

Új adminisztráció rendszer bevezetése  2015. december 18. tagintézmény-
vezető 

Közzétételi lista frissítése 2015. október 1. tagintézmény-
vezető 

Honlap fejlesztése, feltöltése folyamatosan tagintézmény-
vezető 

Zene világnapi előadás az idősek otthonában 2015. október 1. Tóth Barnabás 

Rézfúvós minikoncert 2015. október Erdei István, 
Bagoly László 

Roma zenei nap (Magas művészet témahét) 2015. november Horváth Elek 

Belső nyílt órák, szakmai nyílt nap 2015. november 3. hete tagintézmény-
vezető 

Zongora minikoncert 2015. november dr. 
Debreczeniné 
Brenner Katalin 

Adventi minikoncert 2015. november Demjén Gábor 

Karácsonyi táncbemutató (Magas művészet témahét) 2015. december 14-18. Tánc tanszak 

Karácsonyi koncert (Magas művészet témahét) 2015.december 14-18. Zenei tanszak 

Városi karácsonyi koncert (Magas művészet témahét) 2015.december 14-18. Zenei tanszak 

Eszközfejlesztési terv 2015. december 31. tagintézmény-
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vezető 

Új tanszakok dokumentumainak előkészítése 2015. december 31. tagintézmény-
vezető 

Félévi vizsga 2016. január 04-15. tagintézmény-
vezető 

Félévi osztályozó értekezlet 2016. január 19. tagintézmény-
vezető 

Gitár minikoncert 2016. január Horváth Elek 

E-napló bevezetése 2. félév tagintézmény-
vezető 

Felvételi vizsgák a továbbtanulóknak 2016. február   Érintett 
pedagógusok 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 2016. február 2. tagintézmény-
vezető 

Kottatár gyűjtőköri szabályzat 2016. február 29. tagintézmény-
vezető 

Hegedű minikoncert 2016. február Tóth István 

Bartók heti rajzpályázat 2016. március Szegediné 
Kutasi Emma 

Bartók-Mosonyi Zenei Vetélkedő 2016. március Tóth Barnabás, 
Pocsaji Ildikó 

Jótékonysági koncert 2016. április tagintézmény-
vezető 

Járási vándorkiállítás 2016. április Szegediné 
Kutasi Emma 

Járási koncertsorozat 2016. április Zenei tanszak 

Nyílt órák a beiratkozóknak 2016. május 9-13. tagintézmény-
vezető 

Tanszakválasztó nap 2016. május 12. tagintézmény-
vezető 

Év végi zenei vizsgák 2016. május 23- június 03. tagintézmény-
vezető 

Vésztői népdalgyűjtemény összeállítása 2016. május 30. Pocsaji Ildikó 

Év végi osztályozó értekezlet 2016. június 07. tagintézmény-
vezető 

Tanévzáró táncbemutató 2016. május 23- június 03. Tánc tanszak 

Tanévzáró koncert és kiállítás 2016. június 09. Zenei tanszak 

Utolsó tanítási nap 2016. június 09.  

Tanévzáró értekezlet 2016. június 14. tagintézmény-
vezető 

Szakmai tematikák (dráma, terápia, természettud.-műv., 
zenei előképző) kidolgozása 

2016. június 30. adott tanszak 
pedagógusai 

Képzőművészeti tábor 2016. július Szegediné 
Kutasi Emma 

Zenei tábor (Varázsceruza) 2016. július Zenei tanszak 
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Néptánc tábor 2016. július Farkas Tamás 

 

8. Belső ellenőrzési terv 
 

A szakmai munka minősége biztosításáért a következő ellenőrzéseket tartjuk: 

Megnevezés Határidő/Időpont Felelős 

Jelentkezési lapok, beírási 

napló ellenőrzése 

2015. szeptember 29-30. tagintézmény-vezető 

Tanmenetek 2015. október 20. tagintézmény-vezető 

Naplóellenőrzés 2015. október 20. 

2016. február 15. 

tagintézmény-vezető 

Térítési- és tandíjak 

befizetésének ellenőrzése 

2015. november 05. tagintézmény-vezető  

Törzslapok ellenőrzése 2015. október 20. tagintézmény-vezető 

Óralátogatások 2015. október 15-december 

10. 

tagintézmény-vezető 

 

Az alapfokú művészeti iskolára vonatkozó intézményi, vezetői és pedagógusértékelési ütemtervet 

a közös munkaterv tartalmazza. 

9. Fogadóórák 
 

Sorszám Név Fogadóóra időpontja 

1. Bagoly László Csütörtök, 17.00-18.00 

2. Csősz Ferenc Kedd, 14.00-15.00 

3. dr. Debreczeniné Brenner Katalin Szerda, 17.00-18.00 

4. Demjén Gábor Kedd, 13.00-13.30 

5. Erdei István Csütörtök, 17.00-18.00 

6. Farkas Tamás Kedd, 14.00-15.00 

7. Horváth Elek Csütörtök, 12.00-13.00 

8. Kepka Sára Kedd, 12.00-13.00 

9. Kiss Viktória Csütörtök, 11.00-12.00 

10. Pocsaji Ildikó Kedd, 14.00-15.00 

11. Szegediné Kutasi Emma Hétfő, 17.30-18.30 

12. Tóth István Kedd, 17.0-18.00 

13. Tóth Barnabás Szerda, 10.00-11.00 
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Vésztő, 2015. szeptember 10. 

       _______________________________ 

               Tóth Barnabás 

          tagintézmény-vezető 
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