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Jogszabályi háttér 

      -     22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről  

      - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

      -    A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

      -  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

    -  A Múzsák A. M. I. Pedagógiai Programja, Házirendje, SZMSZ  

 

 

II. A Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünetek tanítás nélküli 

munkanapok 
A 2022/2023. tanév rendje 

A 2022/2023. tanévben a tanítási év 

- első tanítási napja:     2022. szeptember 1. (csütörtök) 

- utolsó tanítási napja: 2023. június 15. (csütörtök) 

 

A 2022-2023. tanév I. félév 

 

Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2022. augusztus 30. 

Pótfelvétel, pótbeiratkozások: 2022. aug.24-szept. 9. 

Tanévnyitó: Dabason 2022. szeptember 5-7  

Telephelyeken: Az általános iskolákkal egyeztetett időpontban. 

A szorgalmi idő első tanítási napja: 2022. szeptember 1.         

A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2023. június 15.  

                                                                                                                             

 A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik ki a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

Felelősök: a szaktanárok 

 

A 2022-2023-as tanév II. félév szorgalmi idejének vége:  2023. június 15. 

Tanévzáró ünnepség, bizonyítvány kiosztás Dabason:  2023. június 12-15.  

Tanévzáró telephelyeken: Az általános iskolákkal egyeztetett időpontban. 

 

Tanítási szünetek  

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap. 2023. november 7. (péntek). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. január 3. (kedd).   

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2023. április 12. (szerda). 
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Tanítás nélküli munkanapok 

 A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tavalyi tanév helyi rendje 

szerint meghatározott pedagógiai célra a művészeti iskolában négy  tanítás nélküli 

munkanapot használhat fel, Az idei 2022-2023-as tanévben a tanítás nélküli munkanapok az 

alábbi időpontok szerint alakulnak:  

Az első félévben  tanítás nélküli munkanapot nem  határoztunk meg: 

A  második félévben   négy  tanítás nélküli munkanap  került meghatározásra : 

- 2023. március 20. 

- 2023. április     4.  

- 2023. április     5. 

- 2023- május    11. 

2022-2023-ban szombati munkanapok :  

- 2022 október 15.  

Órarend beosztás-Szülői értekezletek  

Szülői értekezleteket a tanév során legalább egy- két alkalommal (tanév elején és félévkor) 

szervezünk az intézmény székhelyén és telephelyein a tanszakvezetőkkel és a szaktanárokkal 

egyeztetve. 

Minden szaktanár az első órabeosztáskor szülői értekezletet tart a saját tanszakán. 

Az újonnan beiratkozó tanulók  szülei részére az intézményvezető tart egy szakmai 

tájékoztatást minden év október hónapban. 

 

Témája általában:   -  az újonnan beiratkozó növendékek tájékoztatása a tanév rendjéről, az 

                                   iskola működéséről, a művészeti programokról  

- hangszerhasználat (kölcsönzés az intézménytől) 

- további zenei és csoportos programok megbeszélése,  

  Jelenleg nincs hatályban  a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormány rendelet 6/C §-a, mely az egyéb 

rendezvények  (melybe az iskolai rendezvények is beletartoznak) megtartásáról szóló   

rendelkezéseket tartalmazza.  

 Az intézményben  a maszk viselése nem kötelező, de azt bárki jogosult használni és a 

maszkhasználat senki számára nem tiltható meg. 

Intézményünk továbbra is  betart minden óvintézkedést, különösen hangsúlyt fektetünk a 

mosdók és közösségi terek, a hangszerek  fertőtlenítésére. 

 

III. Értekezletek 

 
1. Alakuló  értekezlet :2022 augusztus 23. 

2. Tanévnyitó értekezlet: 2022 augusztus 30. 

  

Az értekezlet előkészítésért, megszervezéséért, lebonyolításáért: az intézményvezető és az 

intézményvezető helyettes a felelős. 

 

3. Szülői értekezletek: ( szaktanárok az órabeosztások keretén belül )2022. szeptember 5-

től. 

Felelős: intézményvezető és helyettes 

 

4.  I. félévi osztályozó értekezlet (közvetlenül a tanszaki koncertek,előadások , tánc  

bemutatók után minden tanszakon): 2022. december - 2023. január 

Téma: A tanszakok tanulóinak 2022-2023. tanév I. félévi munkájának értékelése. 

Felelős: Kovács Éva intézményvezető és Szabó Zoltán intézményvezető helyettes 

5.  Félévzáró tantestületi értekezlet: 2023. február  
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Téma: A 2022/2023. tanév I. félévi pedagógiai munka, tanítási órák hatékonyságának 

valamint a programok, művészeti ágankénti elemzése, értékelése. 

Felelős: intézményvezető 

6. II. Félévi osztályozó értekezlet: közvetlenül a tanszaki vizsgák, bemutatók után minden 

tanszakon) 2023. május- június 

Téma: A tanszakok tanulóinak 2022/2023 tanév II. félévi munkájának értékelése. 

Felelős: a művészeti ágak tanszakainak, csoportjainak vezetői és az intézményvezető 

helyettes  

 

7.Tanévzáró értekezlet: 2023. június 

Téma: A 2022/2023. tanév II. félévi pedagógiai munka, tanítási órák hatékonyságának 

valamint a programok művészeti ágankénti elemzése, értékelése. 

Felelős: intézményvezető 

 

IV. Művészeti vizsgák 

 
A 2022/2023. - tanév I. félév vizsgahangversenyei, kiállításai, bemutatói: 

- 2022. december 12. - 2023. január 20  

- félév lezárása   2023. január 20 

A szervezéséért és lebonyolításáért felelős: az intézményvezető helyettes és a tanszakok 

tanárai 

A 2022/2023. tanév II. félév vizsgahangversenyei, kiállításai, bemutatói: 

2023. május 22- június 2. 

 

Művészeti alap és záró vizsgák/ koncert/ időpontjai: 2023.június 5-7 között. 

Felelősök: intézményvezető helyettes és a tanszakok tanárai 

 

Összefoglalva: 

-   A tanévkezdéshez szükséges tárgyi feltételek ellenőrzése, biztosítása székhelyen és 

minden telephelyen (2022. augusztus utolsó hete, szeptember 1-ig) 

 -   Leltározás: hangszerek, kották és egyéb eszközök ( festészeti, táncruhák ) leltározása 

székhelyen és minden telephelyen 

-   Tanévnyitó értekezlet megszervezése (2022. augusztus /30) 

 -   Szülői értekezletek székhelyen és telephelyeken 2022. szeptember 5 -től (szaktanárok 

minden tanszakon  az órabeosztásokkal egybekötve)  

 -      Tanév eleji adminisztráció ellenőrzése (2022. október) 

A KRETA rendszerben vezetjük a naplót. Papír alapon vezetjük a tanulói törzslapokat, 

tanulói tájékoztató füzetet és a  bizonyítványt. 

A 2022-2023 tanévtől ellenőrző kisfüzetet már nem kapunk, a tanítványok maguk hoznak kis 

füzetet , amennyiben a szaktanár kéri. 

- Óralátogatások, tanszaki koncertek,  és táncbemutatók, valamint kiállítások 

megtekintése (a teljes tanév folyamán tervezzük) 

- Felkészülés pedagógus minősítésre  és intézményi tanfelügyeletre 

- Őszi, téli  és tavaszi művészeti programok látogatása,  

- A tanév I. félévének tanszaki előadásainak, tánc  bemutatóinak valamint festészeti 

kiállításainak ellenőrzése (2023. január)  

- I. félévi osztályozó és tantestületi értekezlet- a pedagógiai munka értékelése, elemzése, 

adminisztráció ellenőrzése (2023. január-február) 

- Óralátogatások a csoportos foglalkozásokon (a teljes tanév folyamán) 

- A pedagógusok önértékelési folyamatának folytatása 

- Felvételi meghallgatások megszervezése  a 2023/2024-es tanévre (2023. április –május) 
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- Tanév végi vizsgahangversenyek, kiállítások, valamint minden bemutató látogatása 

ellenőrzése, tanulói beszámoltatás (2023. május- június)  

- Művészeti alap és záró vizsgák megszervezése (2023. június eleje) 

- Tanévzáró osztályozó és nevelőtestületi értekezlet megszervezése (2023. június 12-28. 

között). 

- Tanügyi dokumentumok (e- napló ,) folyamatos felülvizsgálata, ellenőrzése 

- Intézményi dokumentumok módosítása, amennyiben szükséges (Pedagógiai program, 

SZMSZ, Házirend,) 

 

 

V. A Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 

tanulmányi versenyek2022/ 2023. tanév 

 
• X. Országos Ádám Jenő Dalverseny 

• VII. Országos Csembalóverseny 

• VII. Országos Drámajáték-Színjátékverseny 

• VI. Országos Fém- és Zománcműves Verseny 

• XI. Országos Fuvola-Duó Verseny 

• VII. Országos Klasszikus Balettverseny 

• XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny 

• XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny 

• VI. Országos Néptáncverseny (Kamara) 

• IX. Országos Népzenei Verseny 

• VIII. Országos Szaxofonverseny (A szaxofonverseny első és második 

fordulójában a „Mini” és I-IV. korcsoportok számára előírt kötelező mű kottája itt 

tölthető le.) 

• XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny 

• X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára 

• II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny 

• X. Országos Zenekari Verseny 

 
 

VI. Helyzetelemzés 

 
A 2022-2023 tanévet nagy reményekkel tele és optimistán tervezzük meg sok kulturális 

művészeti programmal. Az elmúlt évek alatt is fokozatosan fejlesztettük kulturális- művészeti 

együttműködésünket fenntartónkkal a Monori Tankerületi Központtal, Dabas város 

Önkormányzatával, Dabas város és a telephelyeink óvodáival, általános iskoláival, a 

gimnáziummal, Művelődési Házakkal és egyéb civil szervezetekkel.  

Hosszú távú céljainkat továbbra is folytatjuk, törekszünk az újításokra, de a hagyományainkat  

tovább  ápoljuk. 

Jelenleg engedélyezett  mindkét szakfeladaton (zeneművészeti ág/ egyéni képzés, 

táncművészet, képző és iparművészeti ág/csoportos képzés – 18,35 pedagógus álláshely, 

melyből betöltöttünk  17, 55   állás helyet. Ezen kívül NOMS 3,25, és technikai státusz 

2,75. 

Az idei tanévben  újabb pedagógus kollégák  felvételével bővültünk. 

A 2022-2023 tanévre újabb intézményi átszervezést kértünk, mely engedélyezésre került: 

A Tankerületi Központ TK/126/00427-1/2022. iktatószámon felterjesztett javaslata alapján a 

KK/07/00567-4/2022 iktatószámú döntési táblázatban, 178. sorszámon az átszervezést 

engedélyezte.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/x_orszagos_adam_jeno_dalverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/vii_orszagos_csembaloverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/vii_orszagos_dramajatek-szinjatekverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/vi_orszagos_fem-_es_zomancmuves_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xi_orszagos_fuvola-duo_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/vii_orszagos_klasszikus_balettverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xiii_orszagos_kodaly_zoltan_szolfezs-_es_nepdaleneklesi_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xvii_orszagos_koncz_janos_hegeduverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/vi_orszagos_neptancverseny_kamara.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/ix_orszagos_nepzenei_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/viii_orszagos_szaxofonverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras/gotz_nandor_aszf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras/gotz_nandor_aszf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xvi_orszagos_utohangszeres_kamaraverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/x_orszagos_verseny_a_tovabbkepzo_evfolyamokra_jaro_tanulok_szamara.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/ii_orszagos_vizualis_alkoto_gyakorlat_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/x_orszagos_zenekari_verseny.pdf
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A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. feladatellátási 

helyen  Képző- és iparművészeti ágon belül grafika és festészet tanszak indítását. 

 

A Tankerületi Központ TK/126/00428-1/2022. iktatószámon felterjesztett javaslata alapján a 

KK/07/00567-4/2022 iktatószámú döntési táblázatban, 179. sorszámon az átszervezést 

engedélyezte.  

A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. feladatellátási 

helyen  Zeneművészeti ágon belül fafúvós tanszak indítását 

 

A Tankerületi Központ TK/126/00429-1/2022. iktatószámon felterjesztett javaslata alapján a 

KK/07/00567-4/2022 iktatószámú döntési táblázatban, 180. sorszámon az átszervezést 

engedélyezte.  

A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 54-56. feladatellátási 

helyen  Zeneművészeti ágon belül fafúvós és rézfúvós tanszak indítását. 

 

A Tankerületi Központ TK/126/00430-1/2022. iktatószámon felterjesztett javaslata alapján a 

KK/07/00567-4/2022 iktatószámú döntési táblázatban, 181. sorszámon az átszervezést 

engedélyezte.  

A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 54 -56. feladatellátási 

helyen  Táncművészeti ágon belül társastánc tanszak indítását. A tanszakot pedagógus hiány 

miatt a 2022-2023 tanévben nem tudjuk elindítani. 

 

Az idei tanévben tanárváltás történt a klasszikus ütőhangszeres szakon: Wenzon Zsuzsanna 

tanárnő helyett belépett Koltavári László, valamint a grafika festészet tanszakon Lázár 

Zsuzsanna és Bokros Borbála tanárok helyett felvettük Kópisné Nagy Mária pedagógust. 

Két pedagógusunk szülési szabadságon van, a helyettesítést megoldottuk. 

 

Öröm, hogy újra egy ígéretesnek induló tanévet kezdhetünk, a növendékeink lelkesedése 

óriási, közel   20-25 % tanulói létszám emelkedés várható. Ez köszönhető az elmúlt tanév 

végén megszervezett kis hangszerbemutató koncerteknek is.  

 

A  nyári szünet alatt is nagy érdeklődés mutatkozott művészeti iskolánk különböző tanszakjai 

iránt. A szülők időben jelentkeznek, jelentkezési lapokat töltenek ki  és az intézményünk által 

kiírt szabályokat betartva veszik fel a kapcsolatot minden szaktanárral az órabeosztást 

illetően.  

 

A gyermekeknek a legfontosabb az iskolai közösségben való munka, sok gyakorlás, táncolás 

és   a rajzolás, festés.  Szakmai fejlődésükhöz igyekszünk sok művészeti programot 

szervezni, különböző versenyeken indítani őket, ahol tudásuk legjavát mutathatják meg.  A 

nagysikerű hangszerbemutatóinkat szeretnénk bővíteni, az óvodákban, iskolákban kis 

koncertekkel egybekötve mind az első mind  a második tanévben , beiktatva egy- egy nyílt 

napot is. 

Törekszünk továbbra is intézményünk erősségeinek megmutatására, hogy jó hírnevünket 

megtarthassuk. Odafigyelünk az egyéni bánásmódra, elvárjuk az igényes, színvonalas munkát 

minden pedagógustól. 

Intézményi honlapunkat  folyamatosan fejlesztjük, az eseményeket, művészeti programokat, 

minden fontos információt megosztunk. 

Ezen kívül a facebook oldal működtetésére is nagy figyelmet fordítunk,  hogy intézményünk 

fő profilját megmutathassuk. 
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Továbbra is kapcsolatot tartunk  a tankerület zene és művészeti iskoláival, a fővárosi és 

vidéki zenei művészeti intézményekkel, tervezzük a  közös szakmai programokat és 

mesterkurzusokat. 

A lehetőségekhez képest mindent megteszünk annak érdekében, hogy a munkatervünkben 

leírtakat sikeresen megvalósítsuk, az elkezdett utunkon a diákságunk, a szülők és a 

pedagógusokkal együtt szakmai munkák színvonalát megtarthassuk és tovább emelhessük. 

 

Személyi feltételek 

 

A Múzsák A. M. I. -ben a 2022-2023. tanévtől 27 tanár dolgozik összesen 17,55  státuszban. 

Engedélyezett közalkalmazott  pedagógus álláshely 18, 35, tehát 0,80  betöltetlen státuszunk 

van. Az üres álláshelyre tanulókat nem vettünk fel, tehát ellátatlan feladat nincs. 

Néhány pedagógusnál szükséges volt átcsoportosítást végezni, a különböző tanszakváltások, 

beiratkozó és kimaradó tanulók miatt. 

1. Kovács Éva: intézményvezető                                  (főállás) mesterpedagógus /                                                                                 

                                                                                              minősítési szakértő - tanfelügyelő 

2. Szabó Zoltán: intézményvezető - helyettes  (főállás) Ped.II / szakvizsgázott/ 

3. Sófalvi Szabolcs László: tanár  (főállás) Ped.II 

4. Litavszky Dömök Virág: tanár (főállás) Ped.II /szakvizsgázott / 

5. Radványiné Mikesi Tünde Éva: tanár (főállás) Ped.II 

6. dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota Márta: tanár        (főállás) Ped.II 

7. Koltavári Galambos Mónika: tanár                          (főállás) Ped.I 

8. Serfel Viktor: tanár                                                   (főállás) Ped.II 

9. Tóth Andrea: tanár                                                    (főállás) Ped. II 

10. Csernovszkyné Vincze Zsuzsanna Antónia: tanár  (részmunkaidő) Ped.II 

11. Banyák József: tanár (részmunkaidő) Ped.I 

12. Koltavári László: tanár (részmunkaidő) Ped.I 

13. Kópisné Nagy Mária: tanár (részmunkaidő) Ped.II 

14. Skoff Zsuzsanna Julianna: tanár (részmunkaidő) Ped.II 

15. Tamáska - Kollár Kinga  (részmunkaidő) Ped.I(távollét) 

16. Nagy Zsolt: tanár (részmunkaidő) Ped.II 

17. Hanischné Farkas Anna: tanár                               (részmunkaidő) Ped.II(mentortanár) 

18. Tóth Andrea: tanár                                                 (részmunkaidő) Ped.II(mentortanár) 

19. Rosta Árpád Márton: tanár                                       (részmunkaidő) Ped.I 

20. Harsányiné Nagy Katalin: tanár                               (részmunkaidő) Ped I (távollét) 

21. Szilágyi Márton: tanár                                              (részmunkaidő) Ped.I   

22. Halász Péter: tanár                                                    (részmunkaidő) gyakornok 

23. Hász Melitta: tanár                                                   (részmunkaidő) Ped.II 

24. Lukács Ildikó: tanár                                                  (részmunkaidő) Ped.II 

25. Lupa János: tanár (óraadó) 

26. Lang Ottília: tanár  (óraadó)  

27. Farkas - Barabás Szabolcs: tanár (óraadó) 

28. Dr. Weinperné Kovács Ildikó: tanár (óraadó) 

29. Farkas - Barabás Réka: tanár                                    (óraadó) 

30. Szücs Szilvia: jelmez- és viselettáros (teljes állás) 

31. Szigetfű Györgyné: iskolatitkár (teljes állás) 

32. Szigetfűné Kátai Mária : iskolatitkár                        (teljes állás) 

33. Kancsár Andrea: takarító                                          (teljes állás) 

34. Walterné Gombár Anna: takarító                              (részmunkaidő) 

35. Gergelyfi József: karbantartó                                    (teljes állás)                                                                                

 Tanulólétszámunk  örvendetes módon  a tavalyi tanévhez képest megnövekedett. 
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Tanulói létszámok 

 

A művészeti iskola várható tanulói létszáma: kb. 394  fő.( ebből 21 fő 2 tanszakos) 

 

Előképző zenei 12 

Klassszikus zene - 
egyéni órák 

249 

Társastánc/ 
 5 csoport/ 

79 

Képzőművészet 
Grafika-festészet/ 4 
csoport 

54 

 

Térítési díj / tandíj  

 

Művészeti iskolánk étkezéssel és a tankönyvtámogatással nem foglalkozik, viszont különös 

hangsúlyt fektet a tanulói felvételt igazoló  határozatot igazoló dokumentumok beszerzésére, 

ellenőrzésére és rendszerezésére. 

Minden szülő  az iskolakezdés előtt jelentkezési lapot, illetve hozzájáruló nyilatkozatot 

tanulóról fénykép, videó yagy hanganyag készítéséhez , közzétételéhez tölt ki. A  felvételi 

határozatokat csak az újonnan beiratkozó tanulók részére állítjuk ki. 

A jelentkezési lapok a többféle nyilatkozattal tanszakonként vannak nyilvántartva, melynek 

ellenőrzéséért az iskolatitkárok felelnek. 

A tanulók a térítési díj és a tandíj rendezését  ebben a tanévben is  a KRETA 

rendszeren keresztül, illetve átutalással tudják befizetni, egyes esetekben csekken is. 

 2021. május 26. naptól a  Monori Tankerületi Központ 1/2021 (V.26.) fenntartói körlevele 

alapján megkaptuk   a Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) számú térítési és tandíj 

szabályzatban foglalt, valamint a jogszabályban előírt mentességeken kívül  adható további 

díjkedvezményeket, melyet ebben a tanévben is alkalmazunk.  

  A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)2.§ (1) bekezdése 

alapján : Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére. 

16. § (3) bekezdése szerint pedig: Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű tanuló 

részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.  

Tekintettel arra, hogy az alapfokú művészetoktatás iskolai rendszerű nevelés-oktatásnak 

minősül, itt is érvényesítendő a  fenti alapelv, tehát  a halmozottan hátrányos helyzetű és a 

sajátos nevelési igényű tanulók számára jogszabály erejénél fogva ingyenes az alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel, míg  a hátrányos helyzetű tanulók esetében csak az első 

alapfokú művészetoktatásban való részvétel ingyenes. 

 

  A térítési –és tandíjak befizetésére a Krétában történő követelés előírását követően 

kerülhet sor, amikor a számla a szülői felületen is elérhető. A 2022/23. tanév I. félévére 

vonatkozóan, ez leghamarabb 2022. szeptemberében válik lehetővé, a befizetési határidő 

pedig a szabályzatban foglaltaknak megfelelően október 15. 

A második félév befizetésének határideje pedig március 15. 

 További térítési és tandíj kedvezményeket az előírásoknak megfelelően    minden esetben az 

intézményvezető a tankerületi központtal egyeztetve szabja meg. 
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A Szülői Munkaközösség éves feladatai között szerepel elsősorban a pedagógusok és a 

szülők közötti együttműködés erősítése. 

Arra törekszünk, hogy az iskolába járó diákok szülei között további jó kapcsolatrendszer 

alakuljon ki, igyekszünk a lehető legjobban bevonni őket az iskolai programok, fellépések, 

koncertek,  és táncbemutatók megvalósításában való közreműködésbe.  

A szülők tájékoztatásának, véleményének megkérdezésének ideje a Művészeti Iskola által 

meghirdetett szülői értekezletek időpontjai.  

A DÖK szervezetében az iskola zene tanszakából választott képviselők vesznek részt, a 2022 

/2023. tanévben is 3 fő. 

 A DÖK képviselőinek véleményét kikérjük egyes zenei-művészeti programok 

megszervezésében, segítséget az őket segítő tanártól kaphatnak.  

 

Intézményvezetés – tanügy igazgatási feladatok 

 

A maximális, minimális osztály-illetve csoportlétszámtól való eltérés lehetősége  

A művészeti iskolai osztályokra, megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a 

tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető.  

Ebben a tanévben a csoportos létszámokat nem léptük át, illetve a minimálisan meghatározott 

csoportlétszámtól sem tértünk el a tervezettek alapján. 

 

Pótlékok:  

A tanszakvezetők feladatait, pótlékait az idei tanévben újra átterveztük. 

Az Nkt. 8. számú mellékletében 2019. szeptember 1-től az alapfokú művészeti iskolában 

„tanszakvezetői” pótlék kerül. Ennek megfelelően 2020. 09.01-től megszűnik az 

osztályfőnöki, illetve munkaközösség – vezetői megbízás az alapfokú művészetoktatásban, 

helyette tanszakvezetői megbízás lép. 

A 2022-2023 tanévtől intézményünkben az engedélyezett tanszakvezetők létszáma 3 fő, 

ugyanazok a kollégák lesznek,  mint a tavalyi tanévben. 

Szabó Zoltán intézményvezető - helyettes továbbra is a  hangszerek beszerzésével, 

javíttatásával és  a szakmai programok részletes megszervezésével, valamint a karbantartók 

kapcsolattartásával foglalkozik. 

 

Tanszakvezetőink és a hozzájuk tartozó tanszakok: 

- Sófalvi Szabolcs László: Zenetanszak (vonós, akkordikus tanszak (ütő-gitár), és a jazz 

zene tanszak 

- Litavszky Dömök Virág: zeneismeret, vokális, billentyűs és képzőművészeti tanszak 

- Serfel Viktor : a dabasi és ócsai  fafúvós és rézfúvós tanszak,  társastánc tanszak  

 

Pedagógus minősítés, szaktanácsadói látogatás, pedagógus önértékelés 

 

Pedagógusminősítés: 

Az Oktatási Hivatal által a  2022 évben minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok közül 

intézményünkben kiírásra került  : Koltavári Galambos Mónika, Tóth Andrea és  Nagy Zsolt. 

Koltavári Galambos Mónika a 2022-2023 tanévre átkerült október 28-ra.  

 

2022  tájékoztatás alapján „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10/C. § 

(1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter – az Oktatási Hivatal javaslata 

alapján” a 2023. évben minősítő vizsgára, minősítési eljárásra   pedagógus nem jelentkezett.  
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Szaktanácsadói látogatás:  

Az idei tanévre is  kértünk  szaktanácsadói látogatást  klarinét, szaxofon . zongora tanszakra, 

valamint továbbra is kértünk informatikai téren szaktanácsadót az informatikai tudásunk 

bővítésére. 

 

Pedagógus önértékelés: 

Pedagógus  önértékelés csak intézményvezetőnél volt, az idei tanévben továbbra is 

szeretnénk folytatni az önértékeléseket.(  kérdőívek kitöltése,  tanórák látogatása,)  

 

VII. Mindennapi munkánk céljai, feladatai 

Nevelési célok 

 
 -  A székhely és telephelyek szakmai munkájának további erősítése minden tanszakon 

 - Pontos anyagtervezés a tanterv és az éves munkaterv alapján az egyéni és csoportos 

oktatásban, azok dokumentálása (e-naplóvezetés, törzslapok, bizonyítványok pontos 

szabályos vezetése) 

 -  A tehetséggondozás kiemelése/ heti 30 perc egy B. tagozatos tanuló részére / 

- Művészeti alap és záró vizsgára jelentkezők felkészítése, előre megtervezett 

vizsgaidőpontokban / ünnepélyes vizsgakoncert / 

- A felvételi vizsgák gondos előkészítése és lebonyolítása 

- Versenyre való magas szinten való felkészítés (túlmunkával- hétvégi tanítás)  

- Tartalmi munkánk minőségének tudatos, folyamatos javítása;  

- A zenélés, a tánc, és a grafika festészet élményének kialakítása, újabb növendékek felvétele,  

- egyre több B tagozatos növendék felvétele 

-  A  meglévő hangszerek karbantartása, generáloztatása 

- Növendékeknek szervezett közös koncert, közös művészeti programok,zenei kurzusok ,  

fesztiválok megszervezése (neves, külsős vendégművészek meghívása) .  

- Fafúvós, rézfúvós és vonós zenekarok bővítése 

- A jazz zene megismertetése ( külsős meghívottakkal) 

- Továbbképzéseken, szakmai programokon,versenyeken ,  konferenciákon való részvétel – 

tapasztalatok továbbadása.  

- A tanév fontos feladata még a kapcsolatépítés 

 

VII/1 A szereplések, egyéb programok hátterében álló mindennapos gyakorlás, 

műhelymunka fontosságából adódó törekvéseink 

- Törekszünk arra, hogy diákjaink zeneértő és zeneélvező hallgatóvá váljanak és örömet 

leljenek  a hangszertanulásban olyan növendékeink akik tehetségüknél fogva kevesebb 

egyéni szereplési lehetőségük adódik, illetve olyan belső programokat , kiskiállításokat 

is szervezünk, ahol minden gyermek felléphet , táncolhat,  alkothat , rajzolhat. 

-  Növendékeink és művésztanáraink különböző szintű hangversenyeken lépjenek fel, 

szólóban , kiszenekarokban , de szerepelhetnek tanár-diák produkcióban is 

- A tanáraink között továbbra is maradjon meg a tudásmegosztás , különösen a 

tanszakvezetők között, akkor is ha egy vírushelyzet következtében online oktatási 

formára kényszerülnénk. 

- Intézményünk népszerűsítése a „Nyílt napok” keretén belül 

- Egyre több saját szervezésű verseny a tankerület, a fővárosi és a vidéki iskolák 

bevonásával. 
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VIII. Tárgyi feltételek 

 
Az idei tanévben is  augusztus utolsó hetében és szeptember első hetében leltározást 

végeztünk, különösen a hangszerparkunk körében. A tanév kezdetével felmérések készülnek 

a tanulóknak  kiadott, kölcsönzött hangszerekről.  

 

A nyár folyamán megjavíttattuk , generáloztattunk  néhány fafúvós, vonós hangszert, és 

örömünkre a tanév elején vásároltunk egy szaxofont. 

Az intézményi átszervezés keretén belül engedélyezésre került a festészeti eszközök és 

apróbb zenei hangszerkiegészítők vásárlása havi szinten. 

Szintén a nyári szünet alatt  ki lett festve a dabasi Bajcsy – Zsilinszky utcai telephely 

folyósója. 

Digitális eszközeinket  kibővítettük  a tanárok részére laptopokkal. 

 

Továbbra is tény, hogy épületeink: a székhelyünk, de különösen a  dabasi zenei telephelyünk 

a  felújítási és karbantartási munkák mellett is, még mindig leromlott állapotban vannak. 

Szükséges lenne a gázvezetékek, nyílászárók teljes felújítása, hangszigetelés több teremnél. 

 

IX. Szakmai innováció 
 

A tavalyi tanévben a járványhelyzet kialakulása miatt  nem tudtuk  teljesíteni teljes 

mértékben  a szakmai továbbképzéseket. Az idei tanévre tervezett továbbképzések is  

elfogadásra kerültek. Radványiné Mikesi Tünde, Csernovszkyné Vincze Zsuzsanna és Serfel 

Viktor kerültek be.  

Szakmai munkánk során a törvényi előírásokat, jogszabályokat betartva a lehető legnagyobb 

figyelemmel kísérjük az intézményi dokumentumainkban leírtakat. Művészeti 

tevékenységeinket, mindennapi szakmai feladatainkat ennek megfelelően végezzük. 

Évről évre  pozitív változás érezhető, hiszen a minőségi szakmai munkára  összpontosítunk a 

gyermekek oktatására, melyet a lehető legszínvonalasabban igyekszünk elvégezni. 

Továbbra is  a bizalomra épülő munkakapcsolat kiépítését szeretném  fejleszteni elsősorban 

tantestületen belül, támogatni a korrekt információáramlást. 

 

Minél több érdeklődő új növendéket szeretnénk még bevonni  képzésünkbe 

élményszerzéssel és  a pozitív motiváció alkalmazásával. Öröm számunkra, hogy az idei 

tanévre sok növendék iratkozott be, kb. 15-20% növekedés tapasztalható. 

Intézményvezetőként folyamatosan dolgozom azon, hogy a szaktanári ellátottságot 

biztosítsam és az álláshelyek   belegyenek töltve. / Az idei tanévben 4 új pedagógust tudunk 

foglalkoztatni/ 

 

Tanáraink rendszeres részvételét tervezzük és támogatjuk a zenei hangszeres  és elméleti 

továbbképzéseken ,mesterkurzusokon,  valamint az országos  versenyeken. 

Népszerűek intézményünkben a tanáraink által szervezett szakmai kurzusok a gyermekek 

aktív és passzív részvétele mellett. 

 

A KRÉTA rendszerrel kapcsolatos tudásunk bővítése folyamatos ,kiterjed a teljes tanári 

közösségre , aktuális feladat. 

Céljaink között szerepel továbbra is a naprakész tudás jogi-szakmai módszertani területen. 
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Fejlesszük a digitális kompetenciákat, törekszünk az erre irányuló továbbképzésekre olyan 

kollégák  részére, akiknek a szakmai ellenőrzésre és minősítésre aktuálisan  a tanévben kerül 

sor és ehhez további szakmai, módszertani és egyéb ismeretanyagra van szükség.  

Átdolgoztuk a szakmai dokumentumokat, módosításokat végeztünk mindhárom programban. 

A pedagógiai programba bekerült az újabb intézményi átszervezés (tanszakok bővítése egy -

egy telephelyen), az SZMSZ-ben bekerült  az elektronikus úton előállított papíralapú 

nyomtatványok hitelesítésének rendje, valamint a Házirendbe is beírtuk az elektronikus napló 

használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját, a mobiltelefon és egyéb digitális 

infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályait, 

valamint kibővítettük a tanulók által betartott védő óvó előírásokat. 

 

 

X. Ellenőrzési terv 

 
Vezetői szakmai, tanügy igazgatási ellenőrzési terv 

Pedagógiai ellenőrzések: 

Minden tanszakon a tanszakvezetőkkel közösen egyeztetett rendszeres ellenőrzések, az egész 

tanévben. 

 

Óralátogatások: 

Kihelyezett telephelyek fokozott ellenőrzése 

Egyéni órák, szolfézs, kamarazene csoportok és egyéb művészeti csoportok ellenőrzése,  

 

Ügyviteli ellenőrzés 

Időpont: 2022. október  

Célunk a tanügyi nyilvántartások - beírási napló, e- naplók KRÉTA rendszerben  ,törzslapok 

elkészítésének ellenőrzése/ 

Felelős: Szigetfű Györgyné, Kovács Éva  

Határidő: 2022. október 30 

 

Törvényességi ellenőrzés 

Időpont: 2022. október - november  

Cél az intézményi szabályzatok felülvizsgálata, esetleges módosítása, feltöltés a KIR 

rendszerbe 

Felelős: intézményvezető 

 

Tanügy igazgatási ellenőrzés 

A tanév során folyamatos előre egyeztetett, az idei, és az előző évek dokumentumait érintő 

ellenőrzés a KRÉTA felületen 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető- helyettes, iskolatitkárok 

 

A 2022/23. tanév I. félévének ellenőrzései: 

-- Létszámegyeztetés 2022. szeptember 21. 

-- Órarendek leadása 2022. szeptember 16.         

-- KIR adatbázis bejelentés 2022. szeptember vége 

-- E - Naplók ellenőrzése 2022 szeptemberben folyamatosan 

-- Törzslapok leadása 2022 október eleje. 

-- Beírási naplók ellenőrzése 2022. szeptember 30-ig. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes, iskolatitkárok 

 

A 2022/2023. tanév II. félévének ellenőrzése: 
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-- Létszámegyeztetés 2023. január 20. 

-- II. félévi összesítők leadása 2023. január 20. 

-- Órarendek ellenőrzése 2023. február 10. 

-- E -naplók ellenőrzése folyamatosan. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető – helyettes / iskolatitkárok 

Az idei tanév ellenőrzési területei – a minőségi szakmai munka értékelésének szempontjai a 

székhelyen és telephelyen, melyek folytatódnak továbbra az óralátogatások során. 

A kollégák szakmai munkájának folyamatos ellenőrzése során a módszerek alkalmazásának 

és a tanulói ismeretek nyomon követésének megfigyelése a cél. 

 (intézményvezető, vezető helyettes, tanszakvezetők) az éves munkaterv alapján. 

 

Tanszakvezetői munkatervek: 

Művészeti iskolánk tervezett programjait alapul véve, a tanszakvezetők készítik el az éves 

munkatervet az  intézményvezető által megfogalmazott szempontsor  figyelembe vételével. 

alkalommal. 

 

Litavszky - Dömök Virág / zeneismeret,  vokális, billentyűs, elektroakusztikus, grafika-

festészet  tanszakok/ 

 

Zeneismeret tanszak:   E.K., szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet, kórus  

Tamáska Kollár Kinga( távollét) helyettesíti Szabó Zoltán  

 Litavszky Dömök Virág Adél  

 Halász Péter  

 Rosta Árpád  

 

A 2022-2023-as tanévben is szeretnénk megvalósítani az előképzősökkel a szinte már 

hagyománynak számító programokat: a karácsonyi koncerten való részvételt, az iskola 

különböző nyilvános koncertjeinek meghallgatását. 

Az interaktív latin zenei koncertet is szeretnénk megismételni , amennyiben lesz rá 

költségvetési keret. Nagy élményt jelentett előzőleg is a gyerekeknek és a jazz tanszakok 

beindításával még inkább kapcsolódik majd az iskola tanrendjéhez. 

Szeretnénk eljutni a Magyar Zene Házába előképzős illetve magasabb osztályú 

növendékeinkkel , a  tanórán kívüli kirándulás alkalmával. 

Jó lenne  minél több új eszközt, módszert használni, ezzel hangsúlyt fektetni az oktatás 

színvonala  mellett az élményszerűségre is.  

A nagyobb szolfézs csoportnál továbbra is rendszeres és elsődleges feladat lesz a hangközök 

gyakorlása az eddigiekhez hasonlóan, a legújabb és a legnagyobb feladat amit elkezdenénk a 

következő tanévben: a hármashangzatok fordításai. Kodály 333 olvasógyakorlatából 

kidolgozások,  a szolmizációt is előtérbe helyezni az órákon. érdemes lenne megtanítani 

nekik. Az egyszólamú diktandók után elkezdenénk 2 szólamú dallamok lejegyzését, egyelőre 

csak olyanokat, ahol hosszú basszus hangok vannak, és a dallam a felső szólamban van. 

Mindezen programok mellett  fenn szeretnénk tartani a többi kollégával a jó kommunikációt, 

erősíteni az együttműködést, hogy minél jobban elő tudjuk segíteni a gyerekek hangszeres 

tanulmányait. 

 

Vokális tanszak:magánének 

Skoff Zsuzsanna (magánének, kamaraének)- székhely 

Lang Ottília (magánének, kamaraének) - Bajcsy Zs.  telephely 

A fokozatos járványügyi javulásnak köszönhetően reményekkel telve tervezhetünk a 

következő tanévre. 

Szeptember: új darabok kiválasztása, kedvencek ismétlése 
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Október: készülés a koncertekre, félévi vizsgákra, akár online formában is 

November: készülés a karácsonyi koncertekre. Lehetőség szerint színházlátogatás az Eiffel 

csarnokba vagy az Erkel színházba. 

December: szereplések a karácsonyi koncerteken 

Január: félévi vizsgák, vizsgakoncert 

Február: farsangi koncert készülés a versenyekre 

Március: versenyeken való részvétel amennyiben megrendezésre kerülnek. 

Április: zeneiskola népszerűsítő koncerteken fellépés: óvoda, iskolák 

Május: készülés az év végi vizsgára 

Június: év végi vizsga koncert 

Figyelemmel kísérjük a versenykiírásokat és lehetőség szerint részt veszünk, Budapesti 

Regionális Énekverseny, Balassagyarmat énekes találkozó, stb. 

Koncertlehetőségek szervezése pl. Óbudai Társaskör, Budapesti Bartók Konzervatórium, stb. 

A járványhelyzet ellenére bizakodóan kezdjük a tanévet személyes oktatással, ami az egyéni 

jellegéből adódóan remélhetőleg így is marad. 

 

Billentyűs tanszak: klasszikus zongora 

dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota Márta  

Radványiné Mikesi Tünde Éva  

Halász Péter  

Hász Melitta  

Dr. Weinperné Kovács Ildikó  

Kiemelt célunk, a zongora tanításon keresztül a zenei nevelés hatékonysága a növendékek 

számára. A magyar zeneiskolai tanítás hagyományának ápolása és a törvény által 

meghatározott irányelvek szerinti munkavégzés. Egyéni tervezés. Az intézmény zenei 

életének színvonalas munkájához alkalmazandó munkamorál. A növendékek eltérő 

képességeikhez , érzékenységükhöz alkalmazkodás a tanév során. 

Első félév:  

-anyagtervezés egyénre szabva. 

-megemlékezés a zene világnapjáról (óra keretén belül) 

-Múzsák Fesztivál 

- Folyamatos készülés az Adventi koncertre, félévi beszámolóra( vizsgakoncert keretében) 

Második félév: 

-Felkészülés a XII. Térségi zongorás találkozóra. Március hónapban előmeghallgatás a 

versenyre, tanszaki koncert keretében. 

A rendezvények, időpontok megérkezését követően a munkaterv kiegészítése várható. 

                                                                                             dr. Tabajdi Gyuláné  Varga Ágota  

 

Elektroakusztikus tanszak:  Lupa János( szintetizátor-keyboard, korrepetíció) 

Célok a 2022-2023 tanévre:     részvétel az intézmény programjain, tanulmányi 

koncertlátogatás módszertani továbbképzésen való részvétel  zongoratanárok  , szintetizátor -

keyboard hangszert oktatók részére  

 

Jazz tanszak 

 

Jazz zongora 

 

Banyák József 

 

A pedagógus új tanárként lépett intézményünkbe, jazz zongora,  jazzszolfézs, valamint  

zongora korrepetíciós feladatokat látott el. Tanítványaival megszerettette az új műfajt, tervei 
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között szerepel minél több tanár-diák bemutató koncert, hogy a város közössége jobban 

megismerkedhessen a jazz műfajjal. 

 

A zongora korrepetíció minden tanévben újra tervezve kerül kiosztásra minden szaktanárnál. 

 

Grafika –festészet tanszak                                                  

Kópisné Nagy Mária 

A 2022-2023 tanévtől új pedagógus veszi át a tanszakot, mely négy csoportban indul három  

telephelyen./Dabas, Ócsa és Inárcs/.  

Vizuális alkotó gyakorlat   

Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, 

értelmezésére való ösztönzés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán 

keresztül. Az adott témához kapcsolódó formák, színek, motívumok és az alapvető ábrázolási 

technikák megismertetése, gyakorlatban való alkalmazása. A művészeti tevékenységekhez 

szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb 

alkotófolyamat végig vitelével. A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése.    

Grafika és festészet alapjai   

Alapvető festészeti és grafikai technikák megismertetése, gyakorlatban való alkalmazása. A 

képi világ, a képi kifejezés különféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, 

a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül a 

tanulók önálló, kreatív tevékenységekhez való hozzásegítése. A tantárgy feladata előkészíteni 

és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.  

 

 

Sófalvi Szabolcs László / akkordikus, vonós,  jazz ütő-jazz zongora,  társastánc szak 

Tanszakvezetői feladataimnak eleget téve segítem   a vezetőség munkáját a gitárverseny 

szervezésben, eszközbeszerzésben, vizsga meghallgatásokon. 

 
Akkordikus tanszak: gitár 

   
Sófalvi Szabolcs László  

Farkas - Barabás Szabolcs  

Céljaink ebben a tanévben: tanszaki koncertek ,pedagógus továbbképzések, tanulmányi 

koncertlátogatás- MÜPA, Zeneakadémia,  Mesterkurzusok - Csáki András, Pavlovits Dávid, 

fellépés a gitárzenekarral , részvétel a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválon. 

 

Akkordikus tanszak: ütő (klasszikus ütőhangszerek és jazz - dob) 

Nagy Zsolt  

Koltavári László   

Szilágyi Márton 

 

 

Az idei tanévben új belépő kollégánk érkezett Koltavári László pedagógus, a másik két 

kolléga mindkét tanszakon ellát feladatokat klasszikus ütőhangszerek és jazz dob szakon is. 

 

A következő tanévi terveink között szerepel többek között egy-két színvonalas produkció 

felkészítése a Dabasi Művészeti Napokra, illetve különféle program- és koncertajánlókkal 

szeretnénk majd inspirálni, motiválni a tanítványainkat. Szerepeljenek ovis koncerteken, 

idősek otthonában adott koncerteken, karácsonyi hangversenyen, félévi vizsgakoncerten, és 

egyéb más rendezvényeken, melyek időközben létrejöhetnek. 
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Szeretnénk egy szakmai napot Köte Zoltán előadásában, mely betegség miatt nem jöhetett 

létre az idei tanévben, ugyanakkor, ha alkalom adódik, elvinni szorgalmas tanulókat nívós 

koncertekre, hogy ezáltal is ösztönözve legyen a fiatal nemzedék. /Nagy Zsolt/ 

                                    

Vonós tanszak: hegedű, gordonka  

Kovács Éva   

Hanischné Farkas Anna  

Csernovszkyné Vincze Zsuzsanna Antónia 

 Szabó Zoltán – gordonka 

 
Hanischné Farkas Anna hegedűtanárunk  idén  fejezte be a Zenei mentor- és gyakorlatvezető 

szakvizsga képzést a Zeneakadémián. Mind két évet és a június 10-i védését  is kiváló 

eredménnyel teljesítette. Nagyszerű élményekkel, szakmai újdonságokkal és tudással lett 

gazdagabb.  

A következő tanév tervezete: - közös óra - karácsonyi tanszaki hangverseny (félévi vizsga) - 

Karácsonyi ünnepi hangversenyen való részvétel a Sári Zarándokházban - iskolai szintű 

vonós verseny/vagy nem csak vonós verseny - egy hegedűs szaktekintély hegedű kurzusa, 

amit lehetőség szerint tankerületi szintre kiterjeszthetünk, hogy többen legyünk - motivált 

növendékekkel versenyen való részvétel - egyéb szereplési lehetőségeK./ Hanischné Farkas 

Anna/ 

 

 Serfel Viktor ( fa és rézfúvó, társastánc tanszak) 

 

 Fafúvós tanszak: fuvola, furulya, klarinét, szaxofon  

Harsányiné Nagy Katalin( távollét) 

Lukács Ildikó 

Farkas Barabás Réka   

 Koltavári Galambos Mónika 

 

Rézfúvó tanszak                                

  Serfel Viktor (furulya, harsona, fúvós zenekar) 

A fafúvós és a rézfúvós tanszak nagyon színes és sok szakmai programot tervez a 2022-2023 

tanévre: 

A fafúvós  tanszakon a legjobb növendékek B. tagozatra kerülnek , ők alkalmasak zenei 

pályára . Igénybe vennék a szaktanácsadók munkáját is a tanévben. 

Legfontosabb programok:  

- IX. Országos Szaxofonverseny Pomáz-2022. november közepe 

- Gyáli kamarazenei találkozó 

2023. március közepe 

- II.-ik félévben klarinét, szaxofon kurzus 

- Fúvószenekari fellépések Ócsán , Dabason 

-  Év végén 5 napos zenei tábor/ Serfel Viktor/ 

                                 

Társastánc tanszak:  Tóth Andrea  

A 2022-2023 tanévre szeretném kibővíteni  a már meglévő csoportokat. A Kossuth Lajos 

Általános iskolában új társastánc-csoportokat indítani a 8-os osztályokban, és az alsó 

tagozatban is. 

Táncversenyre egyelőre még nem tervezem elvinni a gyerekeket, de szeretném, ha minél több 

fellépésünk lehetne az év során. Szerintem a táncosok körében a legnagyobb motiváló ereje a 

fellépésnek van, ezen kívül az új tanulók toborzásában is nagy szerepe van, ha látják a 

csoportokat szerepelni. 
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Szeretném a nagyobbakat elvinni egy táncversenyre nézőként. A legjobb a Tökölön, vagy 

Szigetszentmiklóson megrendezésre kerülő Magyar Bajnokság lenne. Ennek időpontja még 

nincs kiírva, de általában március elején szokták megrendezni. 

A nyár első felében, június utolsó hetében szeretnék egy 5 vagy 6 napos tánctábort tartani a 

csoportjaimnak. /Tóth Andrea/ 

 

Összefoglalva: 

Az eddigi elért eredményeinkre, szakmai sikereinkre, melyre büszkék vagyunk  szeretnénk 

tovább építeni. Külső és belső szakmai kapcsolatainkat továbbfejlesztve még több szakmai 

programot  koncerteket, bemutatókat , kiállításokat  tervezünk. 

Az új tanárkollégák belépésével remélhetőleg  tovább erősíthetjük  intézményünk szakmai 

közösségét. 

Programjainkat ebben a tanévben is  színesíteni fogjuk mind a három  művészeti ág 

programjaival: zenei produkciókkal,  grafika és festészet kiállítással, társastánc bemutatóval. 

Minden fejlesztésre tervezett elképzeléseinket  a  munkatervben lefektetett feladatok, 

programok időarányos teljesítésével, elemzésével és értékelésével törekszünk megvalósítani a 

tantestület bevonásával és a fenntartó engedélyével. 

Munkatervünkben leírtakat „A 2022-2023 tanév  esemény naptárában” készítettük el, 

melyeket a tanév alatt folyamatosan bővítünk az aktuális új eseményekkel, programokkal. 
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A 2022 - 2023 TANÉV ESEMÉNYNAPTÁRA 

  

Augusztus 23 Alakuló tantestületi értekezlet 

 24 Beiratkozások 

 25 Beiratkozások 

 26 Beiratkozások 

 29 Beiratkozások / naplónyitás 

 30 Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

 31 Órarendek előkészítése 

Szeptember 01 Órarendek előkészítése 

 02 Órarendek előkészítése 

 05 Órabeosztás, szülői értekezlet / székhely és telephelyeken 

 06 Órabeosztás, szülői értekezlet / székhely és telephelyeken 

 07 Órabeosztás, szülői értekezlet / székhely és telephelyeken 

 08 Tanszakvezetői értekezlet 

 09 Pótbeiratkozások (csoportos művészeti ágakon) 

 12 Tanulmányi kirándulás a szabadban (grafika-festészet) Dabas 

 28 Csík Laura és Szakcsi Jr. klasszikus- és jazz - zongora estje 

Október 07 XII. Országos Koncz János hegedűverseny 

 07 VIII. Országos szaxofonverseny (területi válogató) -  Pomáz  

 23 Október 23-i emlékműsor (ócsai fúvószenekar) 

 24 Szaxofon mesterkurzus 

 28 Pedagógus minősítés – őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
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November 07 VIII. Országos szaxofonverseny (döntő) -  Pomáz 

 14 Tankerületi szakmai nap / hegedű mesterkurzus – Szászné Réger Judit 

 15 Ütőhangszeres mesterkurzus 

 16 Fafúvós tanszaki koncert 

 25 Intézményi tanfelügyelet 

 28 Szaktanácsadói látogatás 

 28 Gitár mesterkurzus – Csáki András 

December 05 Mikulás koncertek 

 07 Karácsonyi kiállítás – Inárcs és Dabas grafika-festészet tanszak 

 19 Karácsonyi gála koncert 

 20 Karácsonyi dolgozói ebéd 

 21 Vonós tanszaki koncert – téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Január 03 Téli szünet utáni első tanítási nap 

 09 - 13 Zenei egyéni vizsgák, csoportos bemutatók, kiállítások 

 09 - 20 Félévi vizsgák lebonyolítása 

 22 A Magyar Kultúra Napja 

 27 Óbudai Társaskör hangverseny - Budapest 

 31 Jazz zongora tanszaki koncert 

Február 17 Farsangi előadások 

 20 Klasszikus zongora tanszaki koncert 

 21 Magyar Zene Háza - koncert látogatás (Hangdóm) 

Március 01 Táncverseny – Magyar Bajnokság - Tököl 

 03 Klarinét mesterkurzus 

 09 Magánének tanszaki koncert 

 10 Szaktanácsadói látogatás 

 16 Gyáli Kamarazenekari Találkozó 

 17 Gitár tanszaki koncert 

 20 
Jótékonysági tanár-diák hangverseny és táncbemutató – tanításmentes 

munkanap 

 21 Magánének tanszaki koncert 

 24 XVI. Országos Ütőhangszeres Verseny 

 30 XII. Térségi Zongorás Találkozó 

 31 Fuvola tanszaki koncert 
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Április 03 Szaktanácsadói látogatás 

 04 V. Dabasi Klasszikus Gitárverseny – tanításmentes munkanap 

 05 
V. Dabasi Klasszikus Gitárverseny – tanításmentes munkanap – tavaszi szünet 

előtti utolsó tanítási nap 

 12 Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

 14 X. Országos Zenekari Verseny 

 20 Gitár tanszaki koncert 

 21 Zongora tanszaki koncert 

 23 XI. Országos Fuvola Duó Verseny 

Május 02 Zongora tanszaki hangverseny - Ócsa 

 11 Múzsák Művészeti Nap – tanításmentes munkanap 

 12 Múzsák Művészeti Nap 

 13 II. Országos  Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny 

 20 X. Ádám Jenő Dalverseny 

 
22 – jún. 

02 
Év végi vizsgák lebonyolítása 

 31 Tanév végi pedagógus ebéd 

Június 05 - 07 Művészeti alap – és záróvizsgák lebonyolítása 

 14 Tanulói jutalomkönyvek 

 12 - 14 Nyílt napok, hangszerbemutatók 

 19 - 25 Zenei tábor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabas, 2022. szeptember 14                      

 

  ---------------------------                             

 Kovács Éva  

                                                                                             intézményvezető  


