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„A zenei nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes személyiség 
formálásából.” 
 Kodály 
 
„A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az 
élménynek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, derűt és 
életet mindennek.” 
 Platón 
 
Munkatervünket az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok, 
miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről valamint a Magyar 
Zeneiskolák Szövetsége ajánlásai alapján állítottuk össze. 
Minőségpolitikánkban figyelembe vesszük a szülői és tanulói elvárásokat, 
felhasználjuk az elmúlt évek elégedettségi szint felméréseinek jelzéseit. 

 

A tanév legfontosabb céljai: 
 
Továbbra is kiemelt célunk a hatékony együttműködés fenntartása az oktatási és 
kulturális intézményekkel, aktív részvétel a város kulturális életében. 
A hagyományoknak megfelelő színvonalas program, műsor biztosítása az 
iskolai szintű rendezvényeken, ünnepségeken. 
 
Fő feladat a hangszeres, vokális zenei műveltség megalapozása és elmélyítése. 
Növendékeink tudását olyan szintre fejlesztjük, hogy képesek legyenek amatőr 
muzsikálásra kamaraegyüttesben vagy zenekarban illetve saját kedvtelésükre. 
Legtehetségesebb tanulóinkat zenei pályán való továbbtanulásra készítjük fel. 
 
A szakmai versenyek célja a kiemelkedő teljesítményekre való ösztönzés.  
Intézményünk igyekszik gondoskodni a megyei, regionális, országos és 
nemzetközi versenyeken tanulóink és felkészítő tanáraik részvételéről és-
lehetőségeinek függvényében- azok költségeiről. 
 
Hangversenyeinket különböző helyszínekre tervezzük, (részben helyhiány miatt, 
részben a szélesebb körű közönség bevonása érdekében). 
Sikerrel működő, immár hagyománnyá vált un. „csokikoncertjeinket” a város 
több intézményében folytatni szeretnénk. A találós kérdésekkel és egyéb 
ismeretekkel fűszerezett hangversenyek az általános iskolás tanulók zenei 
intelligenciájának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Emellett a tavaszi felvételink 
előtt nagy segítségünkre vannak a zeneiskola és a hangszertanulás 
népszerűsítésében. 
 
A kötelező testnevelés valamint a hit és erkölcstan órák bevezetése miatt a külső 
iskolák csatlakozó szolfézs óráinak beosztásában okoz fennakadást. Megoldása 
az általános iskolákkal folytatott hosszas egyeztetés után sikerülhet. 
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A tanév egyéb feladatai: 
 
Jó színvonalon kívánjuk működtetni honlapunkat és közösségi oldalunkat, hisz a 
tanulói-szülői és külső látogatottság magas száma miatt az egyik 
leghatékonyabb kommunikációs eszközünkké vált. 
 
Iskolai könyv-, kotta- és CD-tárunk oktatásunk hatékonyságát szolgálja. A 
kínálat bőséges. Az elsős szolfézs osztályokban évek óta használt „Mindentudó” 
kiadványunk a sok használatban tönkrement, pótlása (sokszorosítása) 
elengedhetetlen. 
 
Hangszerparkunk megfelelő, de folyamatos javításuk és karbantartásuk 
szükséges. Fontos lenne minőségi hangszerek vásárlása a zenekari és egyéni 
hangzás javításának érdekében. 
 
A továbbképzési tervnek megfelelően vesznek részt pedagógusaink a 
továbbképzésben. 
 
A tanárok kötelesek pontosan, naprakészen vezetni a növendékeikkel 
kapcsolatos valamennyi dokumentációt. 
 
Növendékeket készítünk fel a művészeti alapvizsga követelményeinek 
teljesítésére, hogy megtarthassuk őket a továbbképző évfolyamokban. 
 
Partnerkapcsolat javítása érdekében „Nyílt napokat” tartunk, hogy a szülők 
jobban tájékozódhassanak munkánkról. 
 
A Városháza felkérésére a város kulturális és társadalmi rendezvényeire 
színvonalas hangszeres és énekes műsorszámokat biztosítunk. 
 
Változatlanul nyilvános formában tartjuk az év végi vizsgahangversenyeinket. 
A zenei pályára készülő növendékeinket továbbra is a felvételi vizsgát elősegítő 
speciális elméleti képzésben részesítjük. Fejlődésüket az egész tanév folyamán 
figyelemmel kísérjük. Ezeknek az un. „B”- tagozatos szolfézs-zeneelmélet 
csoportoknak a létszáma kicsi. 
 
Az oktatási profilunk bővítéseként bevezetett harmonika, és hárfaoktatásunkat 
népszerűsítjük. Teret adunk a növendékhangversenyeinken és egyéb 
fellépéseken való bemutatkozásra, a hangszer megismertetésére. 
 
A vonós- és fúvószenekarok hosszú távú fejlesztése érdekében az elmúlt 
években kialakított rendszeres próbarendet folytatjuk. A csoportok létszáma 
évek óta stabil. A Mini zenekarban a legkisebbek vesznek részt, egyfajta 
előkészítés a későbbi zenekari munkára. Nagy hangsúlyt fektetünk a nagyobb 
növendékek zenekari munkába való bevonására. 
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A Szülői Szervezet képviselői segítségével hozzuk meg az intézmény számára 
fontos döntéseket. 
 
Az előző években kialakított jó kapcsolatok fenntartása érdekében az idei 
tanévben is szervezünk ismeretterjesztő hangversenyeket a város óvodáiba. 
 
Tervezzük, hogy az előző években megrendezett tanári hangversenyünket ebben 
a tanévben is megtartjuk. Sikeres megvalósulását és ezzel szülő-iskola 
kapcsolatának szorosabbá tételét minden tanár lehetőségeihez képest elősegíti. 
 
Fontosnak tartjuk az iskola színvonalasabb működését elősegítő szponzorok 
megnyerését. 
 
Az elmúlt tanév jó tapasztalata alapján támogatjuk, hogy a hangszeres órákon 
növendékeink igényes könnyűzenét is tanuljanak. Ezzel is növeljük a tanulók 
motivációját. 
 
A tanszakvezetők nagyobb figyelemmel kísérjék tanszakuk munkáját. 
Ellenőrizzék a tervezett anyagot, megvalósításukat kövessék figyelemmel. 
Konstruktív javaslatokkal segítsék a csoport munkáját. 
 
Minden tanszak rendelkezik egy belső szakmai nappal, melyet tetszés szerint 
tölthetnek meg tartalommal. 
 
Az előző tanévben kialakított felvételi és hangszeralkalmassági 
vizsgarendszerünket változatlanul megtartjuk. 
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1. FELTÉTELEK: 
 
1.1 Személyi feltételek: 

Az intézményben 43,5 álláshelyen 52 pedagógus dolgozik, NOKS - os dolgozók, 2 fő 

iskolatitkár, 1 fő (0,5 státusz) rendszergazda, 1 fő (0,5 státusz) zongorahangoló, 1 fő (0,25 

státusz) vonós hangszerész. Technikai dolgozók: 1 fő gazdasági ügyintéző, 4 fő portás, 1 fő 

karbantartó. 

 

1.2 A vezetők intézményben tartózkodásának rendje:  

Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola 
Vezetők benntartózkodási rendje a 2019/2020-as tanévben 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Zsoldos Attila  
igazgató 

Rákóczi úti 
épület  

10.00-18.00 

Rákóczi úti 
épület  

10.00-18.00 

Rákóczi úti 
épület  

10.00-18.00 

Rákóczi úti 
épület  

10.00-18.00 

Rákóczi úti 
épület  

10.00-18.00 

Verle Marietta 
igazgatóhelyettes 

Rákóczi úti 
épület  

10.00-18.00 

Rákóczi úti 
épület  

9.00-17.00 

Rákóczi úti 
épület  

11.30-19.30 

Rákóczi úti 
épület  

10.00-18.00 

Rákóczi úti 
épület  

8.00-16.00 

Ribly Péter 
igazgatóhelyettes 

Rákóczi úti 
épület  

11.30-19.30 

Rákóczi úti 
épület 

11.30-19.30 

Rákóczi úti 
épület  

9.00-17.00 

Rákóczi úti 
épület  

11.30-19.30 

Rákóczi úti 
épület  

8.00-16.00 

 

1.3 Vezetők fogadóórái: 

Zsoldos Attila:  kedd  13.00-14.00 
 
Verle Marietta:  hétfő  11.00-12.00 
 
Ribly Péter:  csütörtök 13.00-14.00 

 

1.4 Vezetők órarendje: 

Zsoldos Attila:  Hétfő:   14.00-15.00 

    Csütörtök:  14.00-15.00 

Verle Marietta:  Hétfő:   14.20-15.55    

Csütörtök:  14.20-15.55 

Ribly Péter:   Hétfő:   15.45-17.15 

    Csütörtök:  15.45-17.15 

    Péntek   15.30-16.30 

1.5 Tárgyi feltételek: 
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Hangszercsere program keretein belül több mint tízmillió forint összegben jutott 

hangszerekhez intézményünk. A hangszereink állagának megőrzése, a legszükségesebb 

javítások elvégzése továbbra céljaink között szerepel. 

A Rákóczi és dr. Majorossy úti épületünk állaga évről-évre rosszabb lesz. Külső vakolásra, 

bádogozásra, a tetőhéjazat cseréjére szükség van. 

 

 

2. KIEMELT FELADATOK: 

2.1 A Zeneiskola kiemelt feladatai: 

 intézményi minősítés 
 intézményi önértékelés 

 

2.2 Tehetséggondozás: 

Kiemelten tehetséges növendékeinket a zenei pályára készítjük fel, őket emelt óraszámban 

tanítjuk. „A” tagozatos növendékeinkből is a lehetséges maximumot igyekszünk kihozni, úgy, 

hogy figyelembe vesszük a képességekben rejlő különbségeket. A hozzáadott érték, mint 

célkitűzés, kiemelt szerepet játszik a zenepedagógiai munkában. Minőségi hangszerek 

kölcsönzésével támogatjuk a tehetséges növendékeinket. 

Felelős: minden tanár 

Határidő: folyamatos 

 

2.3 Kompetencia alapú oktatás: 

Növendékeinket az esztétika, a művészet, a zenei önkifejezés tudományára tanítjuk. A zene 

ismerete megtanítja művelőjét az egyetemes emberi értékek befogadására, tiszteletére. Ajtót 

nyit a világra, segít a másikat elfogadni, vele együttműködni, beilleszkedni egy közösségbe. 

Erre a kompetenciára nagy szükség van az egyéni, és a társadalmi érintkezés folyamán.  

Remek lehetőség adódik ezt fejleszteni a társas muzsikálás formái között. 

A gyerekek fontos tanulási módszereket gyakorolnak a zeneművek elsajátítása közben, 

úgymint a problémák részekre bontása, elemzése, motívumok kigyakorlása. Lelki, esztétikai, 

manuális képzést kapnak tanulmányaik során. 
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3. EGYÉB FELADATOK: 

3.1 Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok: 

 - Munkaköri leírások aktualizálása: 

   Felelős: Zsoldos Attila, Csörge Tiborné 

    Határidő: 2020.09.30. 

 

 - Statisztika készítése: 

    Felelős: Ribly Péter, Csörge Tiborné 

Határidő: 2020.10.05. 

 

- Éves munkatervek elkészítése: 

Felelős: Iskolavezetés, Ribly Péter, tanszakvezetők- tanszakok 

Határidő: 2020.09.15. 

 

- Különös közzétételi lista: 

Az iskola honlapjára feltöltjük a törvény által előírt dokumentumokat. 

Felelős: Ribly Péter, Orosz Balázs, Csörge Tiborné 

 

- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata: 

Felelős: Iskolavezetés 

Határidő: 2020.09.30. 

- Pedagógusok minősítése: A pedagógusok önértékelését a tanév folyamán elvégezzük. 

3 fő pedagógus jelentkezett a 2021. évi minősítésre ped.I.-ből ped.II. fokozatra, 1 fő 

pedagógus mesterpedagógus fokozatra. Felelős: Zsoldos Attila 

 
- A pedagógus munkaidejének beosztása 
A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében. 
Köznevelési Törvény módosításai (2013.09.01.) 17.§ (1) 
A pedagógus a törvény értelmében 26-32 óra között az alábbiakban megjelölt céloknak 
megfelelően köteles ellátni feladatait. Kötelező óraszám: 22-26 óra. 
A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött része: (Kötelező óraszám 
beszorozva 1,23-al, abból kivonva a tanítási órákat.) Részmunkaidő esetén, a 
szerződésben foglalt kötelező óraszám arányos része. 
A pedagógus köteles a munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részének az igazgató által 
előírt módon adminisztrálni. 
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Pedagógus feladatai a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött idejében: 
KNTV 17.§ (1) 

1. Foglalkozások, tanítási órák előkészítése. 
3. Az intézmény kulturális életének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 
megszervezése. 
8. Eseti helyettesítés. 
10. Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése. 
11. Szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása. 
13. Pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása. 
14. A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában való részvétel. 
15. Munkaközösség-vezetés. 
16. Az intézményfejlesztési feladatokban történő közreműködés. 
19. Hangszerkarbantartás megszervezése. 

 

3.2 Az infrastruktúra fejlesztéséből eredő feladatok: 

Az épületek állagromlása jelentős probléma, azokat a fenntartónak időben jelezzük. Jelenleg a 

fűtésrendszer távfűtésre kapcsolása folyik intézményünkben. 

   Felelős: Zsoldos Attila, Csörge Tiborné 

   Határidő: folyamatos 

 

3.3 Pályázatok felkutatása, megírása: 

Felelős: Verle Marietta, Körtesi András 

Határidő: folyamatos 

 

 

4. HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK: 

4.1 Művészetek és irodalom háza, Majorossy: 

 2020. 11. 09. (hétfő) 17 óra I. Növendékhangverseny, Majorossy 

Rendező: CSHJ,  BHI: október 19. 

 2020. 12. 01. (kedd) 17 óra II. Növendékhangverseny, Műv. Háza 

Rendező: Horváthné Bajič Ágnes,  BHI: november 10 

 2021. 03.11. (csütörtök) 17 óra III. Növendékhangverseny, Majorossy 

Rendező: HNI,   BHI: február 18. 

 2021. 03. 31. (szerda) 17 óra IV. Növendékhangverseny, Műv. Háza 

Rendező: Aubrechtné Fehér Edit,  BHI: március 10. 
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4.2 Pécsi művészeti gimnázium: 

 2021. 04. 23. (péntek) 17 óra, Tanári hangverseny 

Rendezők: BBZS, MB, OTD,   BHI: márc. 19. 

 2021. 05. 14. (péntek) 17 óra, Zenekarok hangversenye 

Rendezők: Arnóthné Papp Ildikó, Horváthné Komlós Mónika, BHI: ápr. 16. 

 

4.3 Dr. Majorossy Imre úti Kamaraterem: 

 2021. 05. 25. 17.00 óra (kedd) Búcsúzó növendékek hangversenye 

Rendező: Borsné Bucsú Zsuzsa, BHI: május 4. 

 Tanszaki hangversenyek a tanszakok szervezésében, az iskolavezetéssel előre 

egyeztetett időpontban, elsősorban szerdai napokon. 

   Felelősök: Tanszakvezetők 

 

4.4 Házi hangversenyek: 

Valamennyi növendék részvételével, szülői értekezlettel egybekötve, legalább évi 1 

alkalommal. 

   Felelős: Minden tanár 

 

4.5 Koncertek egyéb helyszíneken, általános iskolákban: 

2020. 12. 04 Belvárosi Óvoda hgv, (10 óra) Rendező: Terecskei Mariann   BHI_11.25 

2021. 01. 22. Magyar kult. napja hgv. Belv.  Rendező: Osvaldné Tánczi Dóra   BHI_01.08. 

2021. 01. 28. ANK-val közös koncert        BHI_01.07 

2021. 02. 18. PTE Deák Ferenc Gyakorló Isk. (9.45 óra) Rendező: Fodor Katalin  BHI_02.04 

2021. 02. 24. Mezőszél utcai óvoda (hétfő 10.00) Rendező: Barkóczi Véber Judit  BHI_02.10 

2021. 02. 22. Jókai (10 óra) Rendező: Sörfőzőné Morvay Gabriella   BHI_02.10 

2021. 03. 02. TVT hangverseny Rendező: Móró Beáta     BHI: 02.17. 

2021. 03. 01. Mátyás hangverseny Rendező: Gscheidt Rita    BHI_02.10 

 

4.6 Egyéb hangversenyek: 

Növendékhangversenyeket szervezünk az általános iskolákban és az óvodákban. 

Szeretnénk, hogy minél több gyermek részesüljön a zene szépségeiben. A koncertek előadói 

főként azokból a tanulókból állnak majd, akik abban az intézményben járnak általános 

iskolába.  Felelős: Verle Marietta 
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5. ZENEISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK: 

5.1 Országos versenyek: 

 XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny 
 XV. Országos Gitárverseny 
 VII. Országos Hárfaverseny 
 VII. Országos Harmonikaverseny 
 IV. Országos Jazz-Zenei Verseny 
 X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny (módosítva 2020.07.22-én) 
 XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny 
 X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny 
 XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny 
 XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny 

 
 XVI. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY 

A verseny időpontja: 2020. november 20-22. 
Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 040099 
5000 Szolnok, Réz u.1. 
Telefon/fax: 06-56/514-628 
E-mail: bbzenesuliofag@gmail.com 
Honlap: www.bbzenesuli.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/xvi_orszago
s_friss_antal_gordonkaverseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. Az országos döntő az I. és IV: korcsoport részére egyfordulós. A 
II. és a III. korcsoport részére elődöntőből és döntőből (kieséses) áll. 
Nevezés az országos döntőre: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve a rendező iskola honlapjáról 
(www.bbzenesuli.hu) letölthető – nevezési lap használata kötelező! Kitöltve elektronikus úton és postai úton a rendező iskola 
nevére és címére kell eljuttatni 2020. október 22-ig. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 22. 
TERÜLETI VÁLOGATÓK 
A területi válogatók ideje: 2020. október 1-től 13-ig 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: Pécsi Művészeti Gimnázium és 
Szakgimnázium, OM azonosító: 027425 7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu Terület: Baranya, Somogy, 
Zala és Tolna megye. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. szeptember 24-ig. 
TV: XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny október 9, Műv.Gimn. 
 

 XV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 05-07. 
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola 
OM azonosító: 040015 
2600 Vác, Konstantin tér 8. 
Telefon/fax: 06-27/317-180 
E-mail: bartokami.vac@gmail.com 
Honlap: www.pikethy.net/zeneiskolapikethy.net/zeneiskola 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/xv_orszagos
_gitarverseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő (kieséses rendszerű). Az országos döntő elődöntőből és döntőből 
áll. 
Nevezés a döntőre: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve 2021. január 22-től az országos döntőt 
rendező iskola (www.pikethy.net) honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot a rendező 
iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2021. január 29-ig. A nevezési határidőt be kell tartani! Az 
országos döntő nevezési határideje: 2021. január 29. 
TERÜLETI VÁLOGATÓK 
A területi válogatók ideje: 2021. január 11-től 22-ig 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: Pécsi Művészeti Gimnázium és 
Szakgimnázium, OM azonosító: 027425 7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu Terület: Baranya, Somogy, 
Tolna és Zala megye. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. december 17-ig. 

 
 VII. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY 

A verseny időpontja: 2021. április 16-17. 
Rendező: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakgimnázium 
OM azonosító: 035307 
Cím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 28-30. 
Telefon: 06-1/212 77 82; Fax:06-1/212 13 69 
E-mail: iskola@kzmk.hu 
Honlap: kzmk.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/vii_orszagos
_harfaverseny.pdf 
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A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő. Az országos döntő egyfordulós 
A verseny helyszíne: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola; 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 28-30. 
A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos döntőt rendező iskola 
honlapjáról (kzmk.hu) letölthető – nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot az országos rendező iskola 
honlapján szereplő elérhetőségre, az e-mail címre kell eljuttatni elektronikus formában 2021. március 1-ig.  
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 1. 
 

 VII. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. május 16. 
Rendező: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító:039755 
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b 
Telefon/fax: 06-30/176-65-49 
E-mail: fischeranniezami@upcmail.hu 
Honlap: www.fischeranniezeneiskola.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/vii_orszagos
_harmonikaverseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogató és országos döntő (egyfordulós) 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. április 12. TERÜLETI VÁLOGATÓK A területi válogatók ideje: 2021. március 19-
től 29-ig 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: Dunaújvárosi Sándor Frigyes 
Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039544 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. Honlap: www.sandorfrigyes.hu 
Terület: Baranya, Tolna, Somogy, Fejér megye. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. február 28-ig 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. április 12. 
 

 IV. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY 
A verseny időpontja: 2020. december 4-5. 
Rendező: Tóth Aladár Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 039669 
1063 Budapest, Szív u. 19.-21. 
Telefon/fax: 06-1/351-6888 
E-mail: jazzverseny@tothaladar.hu 
Honlap: www.tothaladar.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/iv_orszagos
_jazz-zenei_verseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. november 4. 
 

 X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 26-28. 
Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 040062 
7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21. 
Telefon: 06-82/512-762 
E-mail: jeneykaposvar@gmail.com 
Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/x_orszagos_
jeney_zoltan_fuvolaverseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő elődöntő-döntő formában. Nem kieséses rendszerben. 
Nevezés az országos döntőre: 2021. február 16-tól az országos döntőt rendező iskola honlapján (www.kaposvarizeneiskola.hu) 
online kell a versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot kitölteni. A kitöltött jelentkezési lapot nyomtatás majd 
aláírás után beszkennelve kell elküldeni a jeneykaposvar@gmail.com e-mail címre 2021. február 28-ig Az országos döntő 
nevezési határideje: 2021. február 28. TERÜLETI VÁLOGATÓK A területi válogatók ideje: 2021. február 1-től 12-ig 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – 
Alapfokú Művészeti Iskola, OM: 040062 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu, Terület: 
Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. január 8-ig. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. február 28. 
 

 XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY 
A verseny időpontja: 2020. november 13-15. 
Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító 040175 
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2./a 
Telefon/fax: 06-92/596-375 
E-mail: paloczi@zegzene.sulinet.hu 
Honlap: www.zegzene.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/xv_orszagos
_lubik_imre_trombitaverseny.pdf 
A verseny lebonyolítási rendje: Iskolai válogatók, Területi válogatók; Országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 15. TERÜLETI VÁLOGATÓK A területi válogatók ideje: 2020. 
szeptember 25-től október 10-ig 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: Pécsi Művészeti Gimnázium és 
Szakgimnázium, OM azonosító: 027425 7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu Terület: Baranya, Somogy és 
Tolna megye 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. szeptember 11-ig. 
Területi válogató :XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny október 3, Művészeti Gimn. 
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Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 15 
 

 X. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 26-28. 
Rendező: Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 039580 
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6. 
Telefon/fax: 06-96/519-362 
E-mail: lisztzeneiskola@gmail.com 
Honlap: www.lisztzeneiskola.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/x_orszagos_
maros_gabor_utohangszeres_szolo_es_duoverseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós). 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. január 20. 
 

 XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY 
A verseny időpontja: 2021. június 4-6. 
Rendező: Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 203407 
6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-18. 3. emelet 
Telefon/fax: 06-76/560-006 
E-mail: kkfh.muvisk@gmail.com 
Honlap: www.balazsami.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/xiii_orszago
s_melyrezfuvos_verseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 
TERÜLETI VÁLOGATÓK A területi válogatók ideje: 2021. április 10-től 17-ig. 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: Pécsi Művészeti Gimnázium és 
Szakgimnázium OM azonosító: 027425 7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu Terület: Baranya, Somogy, 
Zala és Tolna megye. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. március 15-ig. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. április 30. 
 

 XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY 
A verseny időpontja: 2021. április 9-11. 
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 039551 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
Telefon/fax: 06-35/301-428 
E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu 
Honlap: www.rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/xii_orszagos
_zongora_negykezes_es_ketzongoras_verseny.pdf 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő. Az országos döntő egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 12. TERÜLETI VÁLOGATÓK A területi válogatók ideje: 2021. február 
18-tól március 3-ig. 
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: Pécsi Művészeti Gimnázium és 
Szakgimnázium, OM azonosító: 027425 7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu Terület: Baranya, Somogy, 
Tolna és Zala megye. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. január 18-ig. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 12. 

 
5.2 Nemzetközi versenyek, a Szülői Munkaközösség támogatásával: 

 A hivatalos versenykiírások függvényében. 
 

 
5.3 Regionális versenyek, a Szülői Munkaközösség támogatásával: 

 A hivatalos versenykiírások függvényében. 
 
 
Sistrum Regionális versenyek: 
A verseny helyszíne: Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – Tibold Iván Terem 
Várhatóan 2021. január – február 
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5.4 Megyei találkozók, a Szülői Munkaközösség támogatásával: 

Megyei találkozók, a Szülői Munkaközösség támogatásával: 

Megyei Tanári koncert     Szigetvár  2020. október 19. 

Zongora Négykezes találkozó   Szigetvár  2020. november 18. 

Zongora találkozó     Komló   2021. március 17. 

Gitár, Furulya találkozó    ANK   2021. március 25. 

Klarinét, Szaxofon találkozó    Mohács  2021. április 16. 

Egyéb információk: 

Részvételi díj 3000 tanár és diák is fizeti 

2 játékos között nem lehet több, mint 3 évf. 

Szervező iskola módosíthatja ezeket a szabályokat. 

Csak diákok szerepelhetnek a produkciókban 
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6. NÖVENDÉKEK MEGHALLGATÁSAI: 

6.1. Szakmai konzultációk (előjátszások): 

 "A" tagozatosok részére 

2020. december 11, 14, 15, 16 (péntek, hétfő, kedd, szerda) 

 "B" tagozatosok részére 

2020. december 17 (csütörtök) 

 

6.2 Szolfézs összefoglaló órák: 

 2021. május 17-18-19-20 (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 

 2021. május 19 Szolfézs írásbeli művészeti alapvizsga, (17.30-18.30) 

 

6.3 Hangszeres vizsgák: 

Művészeti alap és záró vizsgák: 

 2021. május 26, 27, 28, hivatalos időpontok 

 

"A" tagozatosok zongorakíséretes vizsgái: 

 2021. május 26-28 

 

"B" tagozatosok vizsgahangversenye: 

 2021. május 31. (hétfő) 

 

"A" tagozatosok vizsgái: 

 2021. június 1,2,3,4. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) 
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7. TANÍTÁSI SZÜNETEK ÉS MUNKASZÜNETI NAPOK: 
Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási 

napja 2021. június 15. (kedd). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – százhetvenkilenc nap. 

A  tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az  iskolák 2021. január 29-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, 

az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. 

Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (Magyar Közlöny) 

7.1 Tanítási szünetek: 

 Őszi szünet    2020. október 23-tól november 1-ig 

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

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő) 

 Téli szünet    2020. december 21-től 2021. január 03-ig 

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

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

 Tavaszi szünet   2021. április 01-től április 6-ig 

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

Szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda) 

 

7.2 Munkaszüneti napok: 
2020. október 23.  Nemzeti ünnep  (péntek) 
2020. november 1.  Mindenszentek  (vasárnap) 
2020. december 25.-26. Karácsony   (péntek, szombat) 
2021. március 15.  Nemzeti ünnep  (hétfő) 
2021. április 2.  Nagypéntek   (péntek) 
2021. május 1.   A munka ünnepe  (szombat) 
2021. május 24.  Pünkösd hétfő   (hétfő) 

 

7.3 Munkanap áthelyezések: 

2020. augusztus 29. szombat  (augusztus 21 pihenőnap helyett) 

2020. december 12.  szombat  (december 24 pihenőnap helyett) 

 

7.4 Tanítás nélküli munkanapok: 

szervezés alatt     Iskolai szakmai nap  

2020. október 22 (csütörtök)   Iskolai adminisztrációs nap 

2020. december 12 (szombat)  Innovációs értekezlet 

2020. december 18 (péntek)   Tansz. admin. nap, Tantestületi Karácsony 

2021. március 03. (szerda)    Felvételi előképzőbe 

A tanszakok választása szerint  Tanszaki továbbképzési nap 
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8. ÉRTEKEZLETEK: 

8.1 Információs értekezletek: 

A feladatok függvényében információs értekezletet tartunk. (Általában havonta.) 

A programok figyelembevételével alkalmanként tanszakvezetői értekezletet hívunk össze. 

A tanszaki értekezleteken és a tanszaki továbbképzési napokon minden tanár részvétele 

kötelező. A távolmaradás engedélyezése igazgatói hatáskör. 

8.2 Megyei igazgatói értekezletek: 

Az igazgatói tanács döntése szerint negyedévente. 

 

9. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK: 

9.1 Együttműködés iskolán belül: 

 Kommunikáció 
 Az igazgató, az igazgatóhelyettesen és a tanszakvezetőkön keresztül kommunikál a 

kollégákkal. A közvetlen kommunikáció a havi rendszerességgel megtartott 

információs értekezletek formájában történik. 

Felelős: Iskolavezetés, tanszakvezetők 

Határidő: folyamatos 

 

 Kapcsolattartás a Szülői Munkaközösséggel. 

Felelős: Iskolavezetés 

Határidő: folyamatos 

 

 Kapcsolattartás a szakszervezet képviselőivel. 

Felelős: Zsoldos Attila 

Határidő: folyamatos 

 

9.2 Kapcsolattartás iskolán kívül: 

 Minden szinten és lehetséges területen igyekszünk együttműködni a város oktatási 

intézményeivel. 

Felelős: Iskolavezetés, minden tanár 

Határidő: folyamatos 
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10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: 

A Liszt Ferenc Zeneiskola Minőségügyi Programjához kapcsolódó partneri 
elégedettségi szint mérése 
A 2019/2020-as tanév II. félévében a koronavírus megjelenésével, az online oktatás bevezetésével olyan 
problémával találkoztak a pedagógusok, növendékek, szülők, ami új volt számukra. Ezért ebben az évben a 
koronavírus által okozott gondokról és ahhoz kapcsolódó véleményükről kérdeztük meg őket.  
A szülők szerint a nehézségek ellenére sokat segített a zeneoktatás ebben a nehéz időszakban. A tárgyi feltételek 
a megkérdezettek többségénél /94%/ rendelkezésre álltak. A gyerekek figyelmét lekötötte a zeneóra/88%/, de a 
személyes kapcsolatot, élményeket nem tudta pótolni. A gyerekek többsége lelkesen várta a zeneórát/75%/, a 
tanáraikkal a problémákat is megbeszélték/83%/. A szülők elégedetten nyilatkoztak a pedagógusok munkájáról, 
kreatív hozzáállásáról, problémamegoldó képességükről. /92%/ A tanárok mindent megtettek, hogy 
megfeleljenek az elvárásoknak. 
Negatív vélemények a technikai felszereltség, a különböző alkalmazások használatának nehézségeiről szóltak. 
Sok szülői segítséget igényeltek főleg a kisebb gyerekek, ez főleg a csoportos foglalkozásoknál volt 
megfigyelhető. 
Az online tanítás egy nehéz helyzetben áthidaló megoldásnak megfelelő, de az élő zeneóra hangulatát nem tudja 
megadni. Annak a reményüknek adtak hangot, hogy szeptemberben a megszokott környezetben, a zeneiskola 
falai között folytatódik a zenetanulás. 
A növendékeknek nagyon hiányzott a személyes találkozás, ennek ellenére rugalmasak voltak, érdekesnek 
találták ezt a helyzetet mert új kihívásoknak kellett megfelelniük. Szívesen részt vettek a gyerekek az órákon 
/86,3%/, és a gyakorlásra fordított idő a gyerekek kisebb részénél növekedett. Mégis a többség a megszokott 
környezetet és az órai hangulatot, élményeket vágyta vissza. A technikai feltételek a növendékek /94,7%/ 
rendelkezésére álltak, de akadtak gondok /gyenge internet kapcsolat, rossz hang és képminőség/. 
A megkérdezettek közül 38,4% mondta, hogy szívesen tanulna a jövőben is online.  
A pedagógusok számára is nagyon nehéz időszak volt, amit online oktatással kellett áthidalniuk. Pár nap alatt 
kellett átállni eddig nem alkalmazott módszerekre. A pedagógusok a szülőkkel és gyerekekkel együtt mindent 
megtettek, hogy zökkenőmentesen folytatódjon a tanítás. A tapasztalat igazolta, hogy csak áthidaló megoldásnak 
jó az online zeneoktatás. A tanárok többsége szerint zenetanításra nem alkalmas az online oktatás, mert a 
személyes kapcsolat kisugárzását, a természetes hangzást, az élő hangszeres bemutatást nem tudta pótolni. A 
technikai eszközök rossz hang és képminősége is sok nehézséget okozott. Megnehezítette a munkát az online 
oktatás a pedagógusok számára. /72,1%/ A többség nem szívesen tanítana ebben a formában. /62,8%/  
Pozitívumként említhető: a szülőkkel való jó együttműködés / 95,3%/ , szorosabb kapcsolat, egymás segítése, az 
összefogás, az IKT eszközök használatának rendszeressége, a pedagógusok kreativitása, folyamatos tanulás, 
fejlődés.  Bővült a pedagógiai és módszertani eszköztára a pedagógusoknak /55,8%/, fejlődött a digitális 
kompetenciájuk. /62,8%/ 
A szülők, gyerekek és pedagógusok sok tapasztalatot szereztek az online oktatás során, és az itt bevált 
módszereket fel lehet használni a megszokott, szeretett, élő zenetanításnál is.  
 

 

Intézkedési terv: 

 Az intézmény technikai felszereltségének javítása. 
Felelős: Orosz Balázs 
Határidő: folyamatos 

 
 A tantermek szépítése, barátságosabbá tétele. 
 

Felelős: Bán Gézáné 
Határidő: folyamatos 

 
 A pedagógus továbbképzési lehetőségek szélesítése, ennek fedezetének megteremtése. 

Felelős: Zsoldos Attila 
Határidő: folyamatos 
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11. ELLENŐRZÉSI TERV: 

Kiemelt ellenőrzési feladat a tanévben: 

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

Felelős:  iskolavezetés 
 
11.1 Az ellenőrzés területei az iskolában: 
 
Tanügyigazgatás Munkáltatói 

feladatok 
Gazdálkodás PR-tevékenység Egyéb 

-Naplók, 
anyakönyvek, 
-bizonyítvány 
-Ellenőrzők, 
tájékoztató 

füzetek 
-Statisztika  

-tantárgyfeloszt. 
-órarend, 

terembeosztás  
-mulasztások 

pontos jelölése, 
összesítése 

hetente, havonta, 
félévente  

- beiratkozás 
tanulónyilvánt. 

(KIR)   
iktatás  

tanév rendje  
határozatok  

-átruházott jogkörök 
ellenőrzése 

(munkaközösségv.,)  
-személyzeti munka 
(besorolás, átsorolás, 

jutalmazás, 
megbízás) 

 -a munkaidő pontos 
betartása  

 -technikai dolgozók 
munkavégzése 
 -pályakezdő 

kollégák, gyakornoki 
szabályzat betartása, 

 

Kötelezetts.vál
lalás 

-leltár 
-karbantartás 
 -biztonság-

technikai 
előírások 
betartása,  

-pályázatok, 
-szabályzatok 

 a kötelező 
taneszközjegy-

zék  
megvalósítása 

 

 -az iskola 
közéleti 

tevékenysége  
-az iskola 

menedzselése 
(külső-belső 

kép) 
-kapcsolat más 

intézményekkel, 
szervezetekkel 
 -pályázatokon 
való részvétel  

  -előadás 
konferenciákon 

-tagság 
különböző 

szervezetekben, 
szövetségekben,  

-tanfolyamok 
más 

intézményekben  
 
 

 -munka,- tűz-és 
vagyonvéd. 
 -rendszeres 
orvosi ellátás 

megszervezése és 
biztosítása  
 -tanuló- és 

gyermekbalesetek 
megelőzése 
 -ügyeletek 

 termek, 
illemhelyek, 

folyosók, 
hangszertár 
tisztasága 
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11.2 A pedagógiai ellenőrzés színterei: 
 

 
Tanórához kapcsolódó Iskolán, tanórán kívüli 

tevékenységek és 
kapcsolatrendszerek 

Minőségfejlesztés Egyéb 

- óralátogatás (különböző 
céllal, szempontok alapján) 

- pontos órakezdés 
- dokumentumok ellenőrzése  
(tanmenet, napló, anyakönyv) 

 - a havi tanítási időkeret 
elszámolása, 

 - taneszköz, kotta 
kiválasztása és felhasználása, 

gazdaságossága 
- rendezvények, ünnepségek 

könyvtár 
- a továbbképzéseken tanultak  

alkalmazása 
- a Házirend betartatása 

- A tanórán kívüli feladatok 
ellenőrzése 

- Szülők tanácsa (SZM) 
- közművelődési 

intézmények, (színház, 
hangversenyek, könyvtár,  

látogatása) 
- fogadóórák, nyílt napok, 

 - szülői értekezletek 
- a Házirend betartatása 

- mérések, vizsgálatok, 
- partneri elégedettség 
mérése, visszajelzése, 
- belső szabályozók 

betartásának ellenőrzése, 
- a Minőségügyi kézikönyv 

használhatósága 
- az intézményi irányított 
önértékelés átdolgozása, 

- a tanári értékelési 
rendszer felülvizsgálata 

- gyermek- és 
ifjúságvédelem 
- továbbtanulás 

- ügyeleti rendszer 
- a tanítás nélküli 

munkanapok 
felhasználása 

- továbbképzésen való 
részvétel ellenőrzése 
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11.3 Éves ellenőrzési terv: 
 

Az ellenőrzés területei VIII.  IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 
Gyermekvédelmi munka Folyamatosan, igazgató h. és a felelősök 

Szülői értekezlet, fogadóóra Ig. Igh.  Igh.  Igh. Igh. Igh.  Igh.  
Munkaközösségi tervek Mkv. Ig. Mkv. Mkv. Mk Mkv. Ig.igh Mkv. Mkv. Mkv. Ig. 

Továbbtanulások előkészítése Felelős: minden tanár 
Pályázatok Folyamatosan, iskolavezetés, iskolatitkár, pályázati felelős 

Rendezvények, ünnepek Igh, rendező - szervező tanárok 
Versenyek Iskolavezetés, tanszakvezetők, minden tanár 

Nyári ügyelet Igazgató és Csörge Tiborné 
Átruházott jogkörök Folyamatosan, igazgató, ig. helyettesek 

Tanmenetek Tanszakvezetők 
Munkatervek Tanszakvezetők 
Ellenőrzők Iskolavezetés 

Anyakönyvek, bizonyítványok Iskolavezetés 
Taneszközök, kották Iskolavezetés, tanszakvezetők, könyvtáros 

Új kollégák, pályakezdők Iskolavezetés, tanszakvezetők 
Tanuló és gyermekbalesetek Iskolavezetés, Csörge Tiborné 
Partneri elégedettség mérés Igazgató, Borsné Bucsú Zsuzsa, Jobbágy-Radó Júlia 

Továbbképzések Igazgató és Csörge Tiborné 
Besorolás Igazgató és Csörge Tiborné 
Naplók Iskolavezetés 

Óralátogatások Folyamatosan, igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
 

 



 

21 
 

Fenti munkatervet a tantestület a 2020. szeptember 2.-án tartott munkatervi értekezleten 

megvitatta, és 42 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

 

 

Pécs, 2020. szeptember 2. 

 

 

 P.H. 

 Zsoldos Attila 

                                                                                                      intézményvezető 
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Rendezvény és eseménynaptár a 2020/2021-es tanévre: 

 
Augusztus 

aug 26 Adminisztrációs nap 

aug 27 Adminisztrációs nap 

aug 28 Adminisztrációs nap 

aug 29 Adminisztrációs nap 

aug 31 Tanévnyitó értekezlet 14.20 óra, Munka és tűzvédelmi előadás 14.00 óra 

 

Szeptember 

szept 1 Növendék- és tanteremelosztó értekezlet, 9 óra 

szept 2 Munkatervi értekezlet 9 óra, Órabeosztások 16.00 óra (szolfézs előképző, vonós, gitár, magánének, hárfa) 

szept 3 Adminisztrációs nap, Órabeosztások 16.00 óra (zongora, orgona, jazz-zongora, harmonika) 

szept 4 Pótfelvételi, Órabeosztások 16.00 óra (fúvós- és ütőtanszak) 

szept 7 első tanítási nap 

szept 11 NHI XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY területi válogatójára 

szept 15 Éves munkatervek elkészítésének határideje 

szept 24 NHI XVI. Országos Friss Antal gordonkaverseny területi válogatójára 

szept 30 Munkaköri leírások aktualizálásának határideje 

szept 30 Intézményi dokumentumok felülvizsgálati határideje 

 

Október 

okt 3 TV XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny, Műv.Gimnázium 

okt 5 Statisztika elkészítésének határideje 

okt 9 TV. XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny, Műv. Gimnázium 

okt 15 NHI XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY országos döntőjére 

okt 19 Megyei Tanári koncert Szigetvár 

19 BHI_ I. Növendékhangverseny, Majorossy 

okt 22 NHI XVI. Országos Friss Antal gordonkaverseny országos döntőjére 

okt 22 TNM (Iskolai adminisztrációs nap) 

okt 23 Munkaszüneti nap Nemzeti ünnep – péntek 

okt 23-nov 1 Őszi szünet 

 

November 

nov 1 Munkaszüneti nap Mindenszentek 
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nov 2 Szünet utáni első tanítási nap (hétfő) 

nov 4 NHI IV. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY országos döntőjére 

nov 9 I. Növendékhangverseny Majorossy 17 óra Rendező: Csekéné Hanol Júlia 

nov 10 BHI_ II. Növendékhangverseny, Művészetek és Irodalom Háza 

nov 13-15 XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY Zalaegerszeg 

nov 18 Zongora Négykezes találkozó Szigetvár 

nov 20-22 XVI. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY Szolnok 

25 BHI_ Belvárosi Óvodai hangverseny 

 

December 

dec 1 II. Növendékhangverseny Művészetek Háza 17 óra Rendező: Horváthné Bajič Ágnes 

dec 4-5 IV. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Budapest 

dec 4 Belvárosi Óvoda hangverseny, (10 óra) Rendező: Terecskei Mariann 

dec 12 TNM Innovációs értekezlet (Munkanap, szombat, dec. 24. pihenőnap helyett) 

dec 11,14,15,16 "A" tagozatosok előjátszása 

dec 17   "B" tagozatosok előjátszása 

dec 17 NHI XV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY területi válogatóra 

dec 18 TNM Tanszaki adminisztrációs nap, Tantestületi Karácsony 

dec 21-jan 03 Téli szünet 

dec 25-26 Munkaszüneti napok - Karácsony 

 

Január 

jan 1 Újév 

jan 4 Szünet utáni első tanítási nap – hétfő 

jan 7 BHI_ ANK-val közös koncert 

jan 8 BHI_ Magyar kultúra napja hangverseny, Belvárosi 

jan 8 NHI X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY területi válogatójára 

jan 15 A Pollackon le kell kötni a tanévzáró időpontját. 

jan 18 NHI XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY területi válogatójára 

jan 20 NHI X. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY országos döntőjére 

jan 22 A Magyar kultúra napja hgv. Belvárosi Rendező: OTD BHI: 01.08. 

jan 22 Az első félév utolsó napja – hivatalos 

jan 28  Közös hangverseny az ANK-val 

jan 29 NHI XV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY országos döntőjére 
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Február 

febr 4  BHI_ PTE Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskola hangversenyére 

febr10 BHI Mezőszél óvodai hangverseny 

febr10 BHI a Jókai hangversenyre 

 

13 16.00-17.30-ig_ Hangszeralkalmassági vizsgálat a Rákócziban 

febr 17  BHI a TVT hangversenyre 

febr 18  Deák Iskolai hangverseny 9.45 óra Rendező: Fodor Katalin 

febr 18  BHI_ III. Növendékhangverseny, Majorossy 

febr 19  BHI a Mátyás hangversenyre 

febr 22  Jókai hangverseny 10.00 Rendező: SMG  

24 Mezőszél utcai óvoda (szerda10.00) Rendező: Barkóczi Véber Judit  

26 16-17 óra között_Belvárosi felvételi a leendő elsősök számára 

febr 26 A tanárok leadják a jövőre várható növendék létszámot 

febr 28 NHI X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY országos döntőjére 

febr 28 NHI VII. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY területi válogatójára 

 

Március 

márc 1 NHI VII. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY országos döntőjére 

márc 1 Mátyás hangverseny Rendező: Gscheidt Rita 

márc 2 TVT hangverseny 10.05 Rendező: Móró Beáta 

márc 3 Felvételi előképzőbe, tanítás nélküli munkanap 

márc 5-7 XV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY Vác 

márc 11 III. Növendékhangverseny, Majorossy, 17 óra Rendező: Haszonné Nepp Ivett 

márc 12 NHI XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY országos döntőjére 

márc 15 NHI XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY területi válogatójára 

márc 15Munkaszüneti nap Nemzeti ünnep - hétfő 

márc 10 BHI_ IV. Növendékhangverseny, Művészetek és Irodalom Háza 

márc 17 Zongora találkozó   Komló 

márc 19 BHI_ Tanári hangverseny, Művészeti 

márc 25 Gitár, Furulya találkozó  ANK 

márc 26-28 X. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY Győr 

márc 26-28 X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY Kaposvár 

márc 31 IV. Növendékhangverseny, Művészetek Háza, 17 óra Rendező: AFE 
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Április  

ápr 1-6 Tavaszi szünet 

ápr 2 Munkaszüneti nap Nagypéntek 

ápr 4-5 Húsvét 

ápr 7 Tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda) 

ápr 9-11 XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY Balassagyarmat 

ápr 12 NHI VII. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY országos döntőjére 

ápr 16 Klarinét, Szaxofon találkozó  Mohács 

ápr 16-17 VII. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY Budapest 

ápr 16  BHI_ Zenekari hangverseny, Művészeti 

ápr 23 Tanári Hangverseny Művészeti Gimnázium 17.00 MB, BBZS, OTD 

ápr 30 NHI XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY országos döntőjére 

 

Május 

máj 1 Munkaszüneti nap (A munka ünnepe) - péntek 

máj 3 Ismertetjük a hangszeralkalmassági, és a felvételi eredményét 

máj 4-5 Új felvételizők beiratkozása_4-én 9-17 óráig, 5-én 8-16 óráig 

máj 4 BHI_ Búcsúzó növendékek hangversenye 

máj 14  Zenekari hangverseny, Művészeti, 17 óra, Rendezők: API, HKM 

máj 16 VII. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY Budapest 

máj 17-20 Szolfézs összefoglaló órák 

máj 19  Szolfézs írásbeli művészeti alapvizsga, 17.30-18.30 

máj 24 Munkaszüneti nap – Pünkösdhétfő 

máj 25 Búcsúzó növendékek hangversenye Majorossy, 17 óra Rendező: BBZS 

máj 26-28 Művészeti alap- és záróvizsgák, hivatalos időpontok 

máj 26-28 Zongorakíséretes vizsgák 

máj 31 "B" tagozatosok vizsgahangversenye (hétfő) 

 

Június 

jún 1,2,3,4. "A" tagozatosok vizsgái (kedd, szerda, csütörtök, péntek) 

jún 4-6 XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY Kiskunfélegyháza 

jún 7 Osztályozó értekezlet 

jún 8 Adminisztrációs nap, aláíratások 

jún 8 14-15 óra között_tablófotózás 

jún 9 Adminisztrációs nap_aláíratások 
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jún 9 14-15 óra között_tablófotózás 

jún 10 Adminisztrációs nap 

jún 11  Adminisztrációs nap 

jún 14 Tanévzáró ünnepély 

jún 15 14.30-17 óráig_ Régi növendékek beiratkozása (hivatalosan ez az utolsó tanítási nap) 

jún 16 Adminisztrációs nap_ előkészülés a következő tanévre 

jún 17 Adminisztrációs nap_ előkészülés a következő tanévre 

jún 18 10 óra tanszakvezetői értekezlet 

jún 18 16.30 óra tanévzáró értekezlet 

jún 18 17.00 óra Pedagógus nap 


