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A 2020/2021-as tanév tervezett éves programja havi lebontásban
TANSZAKI MUNKATERVEK
♪ Fúvós tanszak és ütő tárgy
♪ Billentyűs tanszak
♪ Zeneismeret tanszak és magánének tárgy
♪ Hegedű, népzene, kamarazene tanszak és zenekar
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I. MUNKATERVET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK



A 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről



A 2011. évi cxc tv. 64. §. Pedagógusok előmeneteli rendszeréről



A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Nkt. végrehajtásáról



A 326/2013. Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról



A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktátasi intézmények működéséről és
névhasználatáról



27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet tartalmazza a 2020/2021. tanév rendjét



7/2019. (VI.25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről



A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről

Intézményünk szakmai munkáját meghatározza:


az intézmény Pedagógiai Programja és Helyi tanterve
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II. A 2020/2021.ÉVI TANÉV INDÍTÁSÁNAK HELYZETELEMZÉSE
1. Személyi feltételek
Hauser Antal Ferenc zongoratanár, betöltötte az öregségi nyugdíj-korhatárt, az előző
tanévben óraadóként segítette a billentyűs tanszak és az intézmény munkáját. A tanév végén a
nevelőtestület tagjaival közösen, megköszöntük az elmúlt tizenhárom évben tanúsított
lelkiismeretes, odaadó nevelési-oktatói tevékenységét. Staber Patrick Christopher már teljes
munkaidőben folytatja a zongoratanári-korrepetítori feladatok ellátását.
Közel két évtized elteltével ismét lehetőség adódik arra,

hogy a gyáli gyermekek

klasszikus gitár tárgyat tanulhassanak művészeti iskolánkban. Hagya Henrietta tanárnő nagy
lelkesedéssel indítja el az idei tanévet, igyekszünk minél több segítséget nyújtani számára, az
új tanszak felépítése érdekében.
Tyukodi Nóra a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola klarinét-szaxofon szakos
tanárának 2020. február 3. napjától kezdődő tartós távólléte miatt, a 2020/2021. tanévben is
szükségessé válik a helyettesítése intézményünkben. Az általa oktatott tárgyak ellátását
továbbra is Horváth György és Kiss Tamás kollégák oktatják, óraadói jogviszonyban történő
foglalkoztatással.
A népi fúvós-pengetős szakhoz tartozó órákat Zabán László intézményvezető látja el heti 12,5
óra túlmunkával.
Tanári álláskeretünk 15 fő. Az intézmény tanulóival, dolgozóival kapcsolatos teendőket,
helyi gazdasági ügyeket, 1 fő iskolatitkár látja el. Megbízási szerződéssel heti 4 órában 1 fő
rendszergazda látja el az intézmény informatikai eszközeinek karbantartását, fejlesztését. A
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (NOMS) munkatársakkal együtt. összesen 16,1 fő
közalkalmazotti álláshellyel rendelkezünk.

1.1. Személyi feltételek biztosítása
Dolgozói létszámadatok/Alkalmazotti közösség
Pedagógusok
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
pedagógus
óraadó
hiány
összesen:

Álláshely/Fő
1
1
13,45
1,15

1
1
13
3
0,4

14,6

18
4

Tartósan távol lévő dolgozók
pedagógus

1
Pedagógiai munkát segítők

iskolatitkár
könyvtáros
hangszerkarbantartó
rendszergazda
összesen:

1
1
2

2. Tanszaki szervezeti felépítés, megbízatások, feladatok
Az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi változások következménye, hogy az eddigi
tanszaki szervezeti felépítésünkben módosításra van szükség, pontosabban, a szakmai munka
zavartalan ellátása érdekében igazodni kell a jogalkotó rendelkezéseiben leírtakhoz:

Ebben a tanévben az következő vezetők folytatják tanszakvezetői tevékenységüket:


A billentyűs tanszakon Tarsay Zsuzsanna, a vegyes tanszakon Barnáné Pittner Krisztina
kap megbízást 2020.09.01 – 2021.01.31. napjáig terjedő időszakra.



A fúvós tanszak vezetője Koltavári-Tokár Hajnalka, a zeneismeret tanszak vezetője
Ácsné Földi Judit, kinevezésük 2021.02.01 – 2021.08.31. napjáig szól.
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A tanszakok szerkezeti felépítése:
Tanszakvezető
Tarsay Zsuzsanna
billentyűs tanszak

Barnáné Pittner Krisztina
vegyes tanszak

Koltavári-Tokár Hajnalka
fúvós tanszak,
ütő tantárgy

Tantárgy
zongora, korrepetíció,
kötelező zongora
szintetizátor-keyboard

Munkatársak
Dudicsné Gerely Erika
Farkas Szilvia
Staber Patrick Christopher
Tarsay Zsuzsanna

hegedű, citera, gitár,
népi vonós, népi
kamaraének,
népi fúvós, tambura
kamarazene

Barnáné Pittner Krisztina
Hagya Henrietta
Kiss Tamás
Könczei Bálint
Polgár Aranka
Németh Marina
Zabán László Károly

furulya, fuvola
klarinét, szaxofon
trombita, kürt
tenorkürt
ütő

Horváth György
Kiss Tamás
Koltavári-Tokár Hajnalka
Solymosi Réka
Széki József
Tyukodi László

Ácsné Földi Judit
szolfézs, kórus
(nép-)zeneismeret tanszak magánének
és magánének tantárgy
népzenei ismeretek

Ácsné Földi Judit
Barnáné Pittner Krisztina
Polgár Aranka
Simon Anikó
Zabán László Károly
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3. Kapcsolattartás a feladatellátási helyekkel
A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola székhelye (001) a Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola épületében található. További három telephelyen folytatunk nevelési-oktatási
tevékenységet: Gyáli Ady Endre Általános Iskola (002), Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
(006), Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola (005).
Sorszám

1.

Feladat-ellátási hely

Gyáli Bartók Béla Általános
Iskola

Felelős
kapcsolattartó

Zabán László Károly

Érintett zeneiskolai
dolgozók
Barnáné Pittner Krisztina
Ácsné Földi Judit
Dudicsné Gerely Erika
Hagya Henrietta
Horváth György
Kiss Tamás
Koltavári-Tokár Hajnalka
Könczei Bálint
Németh Marina
Simon Anikó
(helyettes kapcsolattartó)

Solymosi Réka
Staber Patrick Christopher
Széki József
Tyukodi László
Balogh Elemér
Tímár Mária
Ácsné Földi Judit
(helyettes kapcsolattartó)

2.

Gyáli Ady Endre Általános
Iskola

3.

Gyáli Zrínyi Miklós Általános
Iskola

4.

Felsőpakonyi Herman Ottó
Általános Iskola

Simon Anikó

Zabán László Károly

Barnáné Pittner Krisztina
Dudicsné Gerely Erika
Hagya Henrietta
Kiss Tamás
Koltavári-Tokár Hajnalka
Németh Marina
Solymosi Réka
Staber Patrick Christopher
Tarsay Zsuzsanna
Tyukodi László
Zabán László Károly
Barnáné Pittner Krisztina
Tyukodi László
(helyettes kapcsolattartó)

Könczei Bálint
Zabán László Károly

Polgár Aranka

Solymosi Réka
Staber Patrick Christopher
Zabán László Károly
(helyettes kapcsolattartó)
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4. Nevelőtestületi és munkaértekezletek

Nevelőtest ületi és munkaért ekezlete k
Időpont
2020. augusztus 24.
2020. augusztus 25.

Program
Vezetői értekezlet (MTK)
Alakuló értekezlet

2020. szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély; nevelőtestületi
munkaértekezlet

2020. november
2020. november 9.
2020. december
2021. január

Vezetői értekezlet (MTK)
Országos „Tanévnyitó” Konferencia
(MZMSZ)
Vezetői értekezlet (MTK)
Nevelőtestületi értekezlet
Vezetői értekezlet (MTK)
Vezetői értekezlet (MTK)

2021. január 25.

Osztályozó értekezlet

2021. február 8.

I. félévet értékelő nevelőtestületi
értekezlet

2021. február
2021. március 29.
2021. április
2021. május 10.
2021. május

Vezetői értekezlet (MTK)
Nevelőtestületi értekezlet
Vezetői értekezlet (MTK)
Nevelőtestületi értekezlet
Vezetői értekezlet (MTK)

2021. június 11.

Osztályozó értekezlet

2020. szeptember
2020. október

2021. június 18.
2021. június 21.

Tanévzáró ünnepély és
bizonyítványosztás
Tanévzáró értekezlet

Felelős
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.hely.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.hely.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.
int.vez.hely.
int.vez.
int.vez.hely
int.vez.

5. Pedagógus és tantestületi továbbképzések
Tantestületünkben 4 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A hétévenkénti pedagógus
továbbképzés tekintetében kedvező helyzetben van iskolánk nevelőtestülete.
Ácsné Földi Judit az sikeresen befejezte tanulmányait az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési
szakán.
Tyukodi László és Zabán László Károly szerepelnek a 2019/2020. évi beiskolázási tervben. 30
órás továbbképzésre jelentkeztek: Zeneoktatás a XXI. századeszközeivel.
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6. Tervezett pedagógus önértékelések a tanév során
2020/2021. tanévben:


Hagya Henrietta – gitár



Farkas Szilvia – zongora, korrepetíció



Solymosi Réka – furulya, oboa



Staber Patrick Christopher – zongora, korrepetíció

7. Minősítések a 2020/2021. tanévben
A 2020. évi minősítési tervebe bekerült pedagógusok:
•

Pedagógus I. fokozat elérésére irányuló minősítésre jelentkezett:


Tarsay Zsuzsanna
Minősítés (óralátogatás) időpontja: 2020. október 6.

•

Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló eljárásra jelentkezett:


Barnáné Pittner Krisztina
Minősítés (óralátogatás) időpontja: 2020. október 15.



Könczei Bálint
Minősítés (óralátogatás) időpontja: 2021. február 12.

A 2021. évi minősítési tervebe bekerült pedagógusok:
•

Pedagógus I. fokozat elérésére irányuló minősítésre jelentkezett:




Solymosi Réka

Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló eljárásra jelentkezett:


Tyukodi László

Az e-portfólió feltöltési határideje 2020. november 25.

•

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés (várható időpontja: II. félév)
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8. Tanév rendje
•

Első tanítási nap: szeptember 1. (kedd)

•

Utolsó tanítási nap: június 15 (kedd)
o Az első félév utolsó tanítási napja: január 22. (péntek)



Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).



A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).



A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. április 7. (szerda)

Tanítás nélküli munkanapok:


2020. október 2. – Hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére



2020. december 12. (szombati munkanap)



2021. január 25. – Osztályozó értekezlet



2021. március 31. – Nevelőtestületi kirándulás



2021. április 9. – XVI. Kamarazenei Találkozó és Verseny



2021. június 11. – Osztályozó értekezlet
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9. Tervezett óralátogatások a 2020/2021-es tanévben

S.sz.

Időpont

Pedagógus

Tantárgy

Látogatást végzi

1.

2020. november

Hagya Henrietta

gitár

2.

2020. november

Kiss Tamás

klarinét, tambura

3.

2020. november

Németh Marina

hegedű

4.

2020. november

Dudicsné Gerely Erika

szintetizátorkeyboard

5.

2020. november

Farkas Szilvia

zongora

6.

2020. november

Staber Patrick Christopher

zongora

7.

2020. november

Solymosi Réka

furulya, oboa

8.

2020. december

Horváth György

furulya, szaxofon

9.

2020. december

Széki József

ütő

10.

2020. december

Tyukodi László

furulya, trombita,
kürt, tenorkürt

11.

2020. december

Polgár Aranka

hegedű, szolfézs

12.

2020. december

Ácsné Földi Judit

szolfézs,
zeneirodalom

2020. január

Barnáné Pittner Krisztina

szolfézs, népzenei
ismeretek, népi
kamaraének

intézményvezető,
intézményvezető-helyettes

14.

2020. január

Koltavári-Tokár Hajnalka

fuvola

15.

2020. január

Könczei Bálint

népi vonós

16.

2020. január

Simon Anikó

magánének

intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,

17.

2020. január

Tarsay Zsuzsanna

zongora

18.

2020. január

Zabán László Károly

népi furulya,
citera,

13.

intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes

intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
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III. A 2020/2021-ES TANÉV ÉVES PROGRAMJA HAVI FELBONTÁSBAN
Augusztus
2020.08.19. Városi ünnepség, Szent István tér – Fúvószenekar fellépése
2020.08.24. Tankerületi vezetői értekezlet
2020.08.25. Alakuló tantestületi értekezlet
2020.08.31-09.01. Általános iskolai tanévnyitó ünnepségek

Szeptember





A 2020/2021. tanév indítása
Tanulói létszámegyeztetés
Kapcsolatfelvétel a szülőkkel, növendékekkel
Folyamatos létszámellenőrzés

2020.09.01. Zeneiskolai tanévnyitó ünnepély
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
2020.09.02. Felvételi meghallgatás (Bartók)
2020.09.02. Szakmai nap - Hubay Jenő AMI (szolfézs)
2020.09.03. Felvételi meghallgatás (Bartók)
2020.09.07. Órabeosztás
2020.09.08. Órarend szerinti első tanítási nap








Tanügyi dokumentumok készítése
Tájékoztató füzetek, naplók és a munkaidő-nyilvántartás vezetése
Kották beszerzése
Hangszerek állapotának megvizsgálása
Egyeztetés a tanév folyamán alap- és záróvizsgát tévő növendékek számáról, és
a „B” tagozatos növendékekről
Felkészülés a Zenei Világnap tiszteletére rendezett hangversenyre
Órarendek elkészítése

2020.09.25. Országos Trombitaverseny - Területi válogató
2020.09.26. Fellépés – Falunapi rendezvény, Felsőpakony
Október


A zeneiskolai oktatással kapcsolatos szeptemberi tapasztalatok összegzése

2020.10.02. Zenei Világnap tiszteletére rendezett hangverseny
2020.10.06. Pedagógus minősítővizsga (Tarsay Zsuzsanna)
2020.10.15. Pedagógus minősítővizsga (Barnáné Pittner Krisztina)
2020.10.17. Moldvai táncház a felsőpakonyi „Járd ki lábam” néptánccsoport
közreműködésével – Gyáli Arany János Közösségi Ház
2020.10.20. Növendékhangverseny
2020.10.22. Nemzeti ünnep az 1956.évi forradalom és szabadságharc emlékére Városi ünnepség
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2020.10.22. Őszi Szünet előtti utolsó tanítási nap

November



„B” tagozatos tanulók óráinak, Kamarazene és zenekari órák látogatása
A decemberi hangversenyek szervezése, időpontjainak konkretizálása

2020.10.23 – 11.01. Őszi szünet
2020.11.02. Nevelőtestületi értekezlet
2020.11.06. I. Hajdú András Emléknap és Zongorafesztivál
2020.11.11. Márton-napi felvonulás (Bartók)
2020.11.13. XV. Lubik Imre Trombitaverseny
2020.11.19. IX. Farkas Ferenc Zongoraverseny
2020.11.20. II. Monori Tankerületi Szakmai Nap
2020.11.26. Növendékhangverseny

December





A tervezett tanítási anyag időarányos részének megvalósítása
A karácsonyi hangversenyeken történő részvétel
Egyeztetés,
kapcsolattartás
az
osztályfőnökökkel,
osztálykarácsonyok időpontjával kapcsolatban
A féléves beszámolók anyagának tervezése

a

különböző

2020.12.03. Házi zongoraverseny
2020.12.12. Szombati munkanap (tanítás nélküli munkanap)
2020.12.13. Adventi hangverseny az Arany János Közösségi Házban
2020.12.15. Zeneiskolai karácsonyi hangverseny a Bartók Béla Ált. Iskolában
2020.12.18. Felsőpakonyi Karácsonyi Koncert
2020.12.19. – 2021.01.03. Téli szünet
Január






A félévi meghallgatások szervezése
A második félév tervezett anyag összeállítása
Az első félév oktatói nevelői munkájának tapasztalatai
Félévi beszámolók, összegzések megírása
Osztályozó értekezlet

2021.01.11 – 01.22. A félévi meghallgatások
2021.01.22. Az első félév utolsó tanítási napja
2021.01.25 – 02.01. Értesítés a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményéről
2021.01.25. Osztályozó értekezlet
2021.02.08. Első félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet
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Február



A félévi beszámolók tapasztalatainak megbeszélése, a tanulók teljesítményének
értékelése
A második félév tervezett anyagának megvalósításának vizsgálata egyes
növendékeknél

2021.02.12. Pedagógus minősítővizsga (Könczei Bálint)
2021.02.18. Növendékhangverseny
2021.02.22. Regionális blockflöteverseny
2021.02.25. V.Serné Kutas Edit Zongoraverseny

Március


Kamarazenei találkozó szervezése, ehhez kapcsolódó feladatok összegzése

2021.03.05. XIV. Regionális Zongoraverseny – Monor
2021.03.15. Városi ünnepség – Városi Fúvószenekari fellépés
2021.03.16. XX. Mezőtúri Fafúvósverseny
2021.03.19. Házi Szolfézsverseny
2021.03.24. IX. Vecsés Rézfúvós-Kupa
2021.03.25. Zeneiskolai fúvósverseny
2021.03.26. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
2021.03.26. X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló-és Duóverseny
2021.03.29. Nevelőtestületi értekezlet
Április




Óvodai hangszerbemutatók szervezése
Felvételi meghallgatások előkészítése
Az alap- és záróvizsga előkészítése

2021.04.01 –04.06. Tavaszi szünet
2021.04. Tiszán innen, Dunán túl” - Országos Népdaléneklési Verseny
2021.04.09. XVI. Kamarazenei Találkozó és Verseny – Gyál
2020.04.16. Kamarazene Fesztivál és Verseny – Cegléd
2020.04.16. Országos Mélyrézfúvósverseny - területi válogató
2020.04.20. Szolnoki Kamarazenei Verseny
2020.04.20. IX. Örkényi Furulyaverseny
2020.04.23. Tavaszi hangverseny – Felsőpakony
2020.04.29. Növendékhangverseny
2020.04.30. Zeneiskolai könnyűzenei zongoraverseny
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Május





A tanév végi programok összeállítása
Az év végi vizsgák anyagának összeállítása, lebonyolítása
Felvételi meghallgatások (csütörtök, péntek, hétfő)
Az év végi beszámolók kezdete

2021.05. Fellépés - Anyák napi műsorok
2021.05.10. Nevelőtestületi értekezlet
2021.05.17. Pünkösdi Népdalünnep, Országos Népdaléneklési Verseny
2021.05.25. Év végi vizsgák kezdete
2021.05.30. Városi Gyereknap

Június






Az év végi vizsgák lebonyolítása
Felvételi meghallgatások eredményeinek kihirdetése 2020/21. tanévre
Tanulói létszámok vizsgálata, felmérése a 2020/21. tanévre
A tanévzáró ünnepély műsorának tervezése
Tanévzáró ünnepély (időpont: általános iskolákkal egyeztetve)

2021.06.01. Felvételi meghallgatás (tervezet)
2021.06.02. Felvételi meghallgatás (tervezet)
2021.06.04. Nemzeti Összetartozás napja - ünnepség
2021.06.07. Városi Pedagógusnap – ünnepség
2021.06.11. Osztályozó értekezlet
2021.06.15. Tanítási év utolsó tanítási napja
2021.06.18. Tanévzáró ünnepély és bizonyítványosztás (tervezet)
2021.06.21. Tanévzáró értekezlet
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IV. TANSZAKI MUNKATERVEK

Tanszakvezetői munkaterv
2020/2021. tanév
Fúvós tanszak és ütő tantárgy
1. A tanszakokon tanító tanárok:


Horváth György (szaxofon)



Kiss Tamás (klarinét)



Koltavári-Tokár Hajnalka (fuvola, kamarazene, fúvószenekar)



Solymosi Réka (furulya, oboa)



Széki József (ütő)



Tyukodi László (furulya, rézfúvós hangszerek, fúvószenekar)

2. Kiemelt feladatok, célkitűzések:
o

Az előírt tantervi anyag személyre szabása és annak elvégzése.

o

Fokozott odafigyelés a sikerélmények megteremtésére. (versenyeken,
hangversenyeken, közös órákon, tanszaki hangversenyeken, stb.)

o

Utánpótlás biztosítása, mind a zeneiskolai, mind a városi fúvószenekar számára

o

Felmenőrendszer biztosítása (hangszeres növendékeinknél fontos cél, hogy a
továbbképző osztályban is folytassák zeneiskolai tanulmányaikat)

o

Egyéni „munkára” nevelés. (Tudatos gyakorlás elsajátítása, kialakítása.)

o

Tehetséggondozás

o

Közösségi életben aktív részvételre nevelés, alkalmazkodóképesség, egymásra

figyelés fejlesztése. (iskolai, városi rendezvények, kamarazene, fúvószenekar, stb.)
o

Tanulmányi versenyekre felkészítés. (országos, megyei, kistérségi versenyek)

o

Pedagógus- szülő-gyermek közötti jól működő kommunikáció kialakítása.
o

Hátrányos helyzetű tanulók támogatása, felzárkóztatása.
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3. A nevelő-oktató munka hatékonyságának feladatai:
 A zene megszerettetése tanulóinkkal.
 A társas zenélésre nevelés.
 A precizitásra nevelés.
 Az általános műveltség kiszélesítése.
 Esztétikai nevelés (érzékenység az esztétikum iránt).
 Igény felkeltése általában a művészetek iránt.
 Minél szélesebb körök bevonása a zenei életbe.
 Felkészítés a továbbtanulásra.
 Tanulóinknak alakuljanak ki helyes gyakorlási szokásai, adottságaiknak megfelelően.
 Legyen igényük az állandó önképzésre, koncertlátogatásra.
 Megszerzett tudásukat tudják kreatívan alkalmazni.
 Fogadják el tanulóink, hogy csak kitartó gyakorlással érhető el látványos eredmény.

4. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés:

A társadalmi elvárás teljesítmény-centrikus. A továbbtanulást, a felvételi pontot, az elért (verseny)
eredményeket értékeli. Ettől a közegtől egy zeneiskola sem tudja függetleníteni magát, ezért kiemelt
figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra.
A tehetséggondozás érdekében emelt szintű, ún.”B tagozatos” képzést nyújtunk azoknak a
növendékeknek, akik képességük, előmenetelük alapján hivatásos képzésre alkalmasak és az emelt
szintű oktatást igénylik. Számukra biztosítjuk a versenyekre történő készülést is. Rendszeres
fellépéseket biztosítunk részükre, hogy a szükséges rutint megszerezzék. Zenei táborokba, kurzusokra
küldjük őket (pl. őszi zenei tábor a Bartók Béla szakközépiskolában, hangszeres találkozók).
Emellett a kiemelkedő képességű növendékek tanításával egyenrangúnak tekintjük az átlagos
képességűekkel való foglalkozást is, a zene megszerettetését, a műveltség iránti igény felkeltését és
erősítését, a zenével folytatott személyiségformálást. Ennek érdekében az „A tagozatos” tanulókkal
olyan tanulmányi programot valósítunk meg, amely a tanterv keretei között maximálisan figyelembe
veszi egyéb iskolai elfoglaltságaikat, de biztosítja hangszeres fejlődésüket is. Így tanulóink alkalmassá
válhatnak arra, hogy kamaracsoportokban, zenekarban hangszerükkel helytálljanak,
növendékhangversenyeken, találkozókon eredményesen szerepeljenek. A hangszeres képzés
segítségével súlyt fektetünk a zene befogadására, megértésére, átélésére, a zeneirodalom
megismerésére, a zenei élet figyelemmel kísérésére.
Tanulóink között sajnos egyre több a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek. Minden tanszakon a hangszeres tanár tudja, ismeri az ilyen növendékek helyzetét és egyedi
módon segíti a tanulót abban, hogy minél tovább maradhasson ebben az iskolatípusban. Ezek a tanulók
mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól, hangszert az intézmény biztosít részükre.
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5. Szakmai, közösségi programok:
A közösségfejlesztés terén a zenei nevelés óriási lehetőségekkel rendelkezik. A tanszaki koncertek, a
kamarazenélés és a zenekari játék olyan közösségteremtő erővel bírnak, hogy több évig együtt zenélő
növendékeink (akár életre szóló) barátságokat kötve képesek közösségként tevékenykedni.
Épp ezért a személyiségformálás fontos része a közösségformálás. A kamarazene, a zenekari
együttmuzsikálás a legtökéletesebb közösségi nevelési alkalom (kölcsönös alkalmazkodás, a
vélemények összehangolása, a közös felelősségvállalás). Így a kamaracsoportok működtetése, a városi
fúvószenekar utánpótlásának támogatása, a tanszaki koncertek szervezése a zeneiskola fontos
feladata. Célunk, hogy minél több arra alkalmas tanulónk zenekari, kamarazenei tag lehessen.
Fontos továbbá a szabadidő értelmes eltöltésére való nevelés. Ennek érdekében igyekeztünk az elmúlt
tanévben is olyan közösségi programokat szervezni, melyek ezt a célt szolgálják. (Tanszaki
kirándulások, összejövetelek, közös tanszaki koncert, közös órák, házi versenyek.) Ha lehetőségünk
adódik rá, ebben a tanévben is szeretnénk ilyen és ehhez hasonló közös programokat szervezni az
egyes szakokon, illetve külsős programokat is látogatni. (Opera, és koncertlátogatás, stb.)

6. Nyílt napok, szülői értekezletek, bemutatók:
A növendékek otthoni munkájának a befolyásolását nagymértékben segíthetik- vagy hátráltatják – a
szülők. Ezért a tanár – szülő kapcsolat jelentősége messze túlnő az ünnepélyek, hangversenyek
keretein. Állandó, a gyermek nevelését, formálását célzó munkakapcsolattá kell válnia. Erre több
lehetőséget biztosít a zeneiskola.
Főleg új növendékeink szüleinél jelenik meg az igény arra, hogy ők is látogathassák egy-egy alkalommal
a hangszeres órákat (természetesen a főtárgy tanárral történt előzetes megbeszélés után). Ez egyrészt
lehetőséget biztosít arra, hogy beleláthassanak a munkánkba, másrészt a zenei múlttal nem rendelkező
szülők is olyan információkat, eszközöket kaphatnak, mellyel segíteni tudnak gyermeküknek az otthoni
gyakorlás során.
Gyermekük előmeneteléről kaphatnak képet továbbá a szülői értekezletek, tanszaki koncertek,
bemutatók alkalmával. Ezeket minden kolléga egyénileg szervezi, általában a téli szünet előtt / után,
illetve tavasszal.

7. Tanórán kívüli programok, külső rendezvények:
Tanulóink számos zeneiskolán kívüli iskolai, városi rendezvényen, megyei és országos versenyen is
részt vesznek.
a)

Tanszakunkat érintő országos versenyek a 2020-2021-es tanévben:
 X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, Kaposvár (2021. március 26-28.) ?
 XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny, Zalaegerszeg (2020. november 13-15.)
 X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny, Győr (2021. március
26-28.)
 XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny, Kiskunfélegyháza (2021. június 4-6.)
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b)

Várható versenyek:
♪

Regionális blockflöte verseny - Tápiószentmártoni Földváry Miklós AMI
(Várhatóan 2021. február) ?

♪

II. Minősítő Fuvolaverseny, Szentendre (Várhatóan 2021. február)

♪

XVI. Gyáli Kistérségi Kamarazenei Találkozó és Verseny (Várhatóan 2021.márciusáprilis)

♪

VIII. Vecsési Rézfúvós Kupa (2021. március)

♪
♪

XX.Mezőtúri fafúvós verseny (Várhatóan 2021. március 9.)
Örkényi Cziffra György Alapfokú Művészeti iskola IX. Furulyaversenye (Várhatóan
2021. április)

♪

Ceglédi Kamarazenei Verseny (Várhatóan 2021. április)

♪

XI. Kamarazenei Verseny, Szolnok (Várhatóan 2021. április)

c)
Szoros a kapcsolatunk azokkal az általános iskolákkal, melyekben tanulóink tanulnak. Így
gyakran szerepelnek növendékeink a különböző iskolai rendezvényeken. (pl.: tanulmányi versenyek
megnyitói, nyílt napok, Mikulás, Karácsonyi, Farsangi, Anyák napi, stb. ünnepségeken)
d)
Zeneiskolásaink aktív résztvevői a városi rendezvényeknek is, mint például az Adventi,
Karácsonyi, Pedagógusnapi ünnepségek, kiállítás megnyitók, civil szervezetek rendezvényei,
fúvószenekari szereplések (augusztus 20., október 23., március 15.), illetve az évente megrendezésre
kerülő Kistérségi Kamarazenei Találkozó és Verseny.

e) Zeneiskolai tanulmányi versenyek:
 Zeneiskolai fúvós házi verseny. (2021. április-május)
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8. Óralátogatások:
A zeneiskolában folyó pedagógiai munka fontos részét képezik a tanszakvezetői óralátogatások.
Nincs könnyű dolgom, hiszen a miénk a legnépesebb tanszak, mind a gyerekek, mind a tanárok
számát tekintve.
Az óralátogatásokat az alábbi szempontok figyelembevételével végzem:


Az óra hangulata, légköre.



A tanár és a tanítvány kapcsolata az órán. (Miként viszonyulnak egymáshoz,
megtalálják-e a közös hangot?)



Az óra felépítése.



Időbeosztás.



Módszerek, bemutató eszközök változatossága.



Alkalmazkodás a tanuló képességeihez, fejlettségi szintjéhez, a tantervi
követelmények megtartása mellett.



Otthoni gyakorlás előkészítése.

9. Éves program havi lebontásban:

Augusztus:
Alakuló értekezlet
A tanévkezdéssel kapcsolatos szervezési feladatok
Tanévnyitó értekezlet
Tanulói létszámok egyeztetése
E-napló felület változásainak megismerése

Szeptember:
Általános iskolai évnyitók
Tantestületi munkaértekezlet

és Tanévnyitó ünnepély

Felvételik
Órabeosztás
Tanítás kezdete
Tervezett anyagok, tanmenetek elkészítése
Területi válogatók az Országos Trombitaversenyre, Dunakeszi (2020. szeptember 25-től október 10.)
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Szülői értekezlet Koltavári-Tokár Hajnalka (a hónap második felében, esetleg október elején)
Október:
Október 1. Zenei világnapi hangverseny
Óralátogatások kezdete
Első növendékhangverseny
Őszi szünet 2020. október 23. – november 1.
November:
Őszi szünet 2020. október 23. – november 1.
Második növendékhangverseny
XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny, Zalaegerszeg (2020. november 13-15.)
December:
Iskolai Mikulás ünnepségek
Fuvola Tanszaki hangverseny (2., vagy 3. héten)
Adventi hangverseny Közösségi Ház (a második héten)
Karácsonyi Hangverseny Bartók iskola (a harmadik héten)
Városi Adventi szabadtéri műsor
Óvodai Karácsonyi koncertek (3.héten)
Polgármesteri Hivatal Karácsonyi Ünnepség (3. héten)
Téli szünet 2020. december 23. – január 3.
Január:
Szolfézs beszámolók
Harmadik növendékhangverseny
Hangszeres beszámolók (tanszaki koncertek, közös órák 2. héten)
Tanszakvezetői értékelések leadása
Első félév zárása
Február:
2. félév tervezett anyagának elkészítése
Iskolai farsangi ünnepségek
Országos Fuvolaverseny területi válogatók, Pomáz (2021. február 1-től 12-ig) ?
Regionális blockflöte verseny - Tápiószentmárton (Várhatóan 2021. február) ?
II. Minősítő Fuvolaverseny, Szentendre (Várhatóan 2021. február) ?
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Március:
Iskolai és városi március 15-i szereplések
Negyedik növendékhangverseny
XVI. Gyáli Kistérségi Kamarazenei Találkozó és Verseny (Várhatóan 2021.március-április) ?
VIII. Vecsési Rézfúvós Kupa (2021. március) ?
XX. Mezőtúri fafúvós verseny (Várhatóan 2021. március 10.) ?
X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, Kaposvár (2021. március 26-28.) ?
X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny, Győr (2021. március 26-28.)
Zeneiskolai fúvós házi verseny (Tanáronként 3-5 tanuló, egyenként egy előadási darabbal.)
XVI. Gyáli Kistérségi Kamarazene Találkozó és Verseny
VIII. Vecsési Rézfúvós Kupa
Április:
Tavaszi szünet 2020. április 9-14.
Ötödik növendékhangverseny
Örkényi Cziffra György Alapfokú Művészeti iskola IX. Furulyaversenye (Várhatóan 2021. április)
Ceglédi Kamarazenei Verseny (Várhatóan 2021. április)
XI. Kamarazenei Verseny, Szolnok (Várhatóan 2021. április)
Országos Mélyrézfúvós Verseny, területi válogató, Veresegyház (2021. április 10-től 17-ig)
Május:
Hatodik növendékhangverseny
„Nagy Hangszerválasztó” (gyereknapon)
Felvételi meghallgatások, régi tanulók beiratkozása
Szolfézs beszámolók, hangszeres vizsgák
Június:
XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny, Kiskunfélegyháza (2021. június 4-6.)
Hangszeres vizsgák
Osztályozó értekezlet, Tanév végi adminisztráció
Tanszakvezetői értékelések, Statisztikák leadása
Tanévzáró ünnepély és értekezlet
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Verseny neve

Időpontja

Tervezett
Részvételi díj
tanulói
nevezésszám

Az utazás
tervezett
módja

Útiköltség
tervezet

Területi válogatók 2020.
2 fő
az Országos
szeptember
Trombitaversenyre 25-től
október 10.
Dunakeszi

nincs

1 autó

7000 ft

XV. Országos Lubik
Imre
Trombitaverseny,
Zalaegerszeg

2020.
november
13-15.

2 fő

nincs

1 autó

20000 ft

Országos
Fuvolaverseny
területi válogatók,
Pomáz

2021.
február 1től 12-ig

3 fő

nincs

2 autó (3
tanuló, 1
főtárgy tanár,
2
zongorakísérő,
2 sofőr)

15000 ft

Regionális
blockflöte verseny,
Tápiószentmárton

2021.
február

5 fő

?

12000 ft

II. Minősítő
Fuvolaverseny,
Szentendre

Várhatóan
2021.
február

4 fő

4000 ft / fő ?

VIII. Vecsési
Rézfúvós Kupa

2021.
március

2 fő

?

3 autó (5
tanuló, 2
főtárgy tanár,
2
zongorakísérő,
2 sofőr)
2 autó (4
tanuló, 1
főtárgy tanár,
2
zongorakísérő,
2 sofőr)
1 autó (2
tanuló, 1
főtárgy tanár,
1
zongorakísérő)

XX. Mezőtúri
fafúvós verseny

Várhatóan
2021.
március 10.

6 fő

4000 ft / fő ?

40000 ft

IX. Örkényi Cziffra
György Alapfokú
Művészeti iskola
Furulyaverseny

2021.
április ?

3 fő

?

3 autó (6
tanuló, 3
főtárgy tanár,
2
zongorakísérő,
3 sofőr)
2 autó (3
tanuló, 2
főtárgy tanár,
2
zongorakísérő)

14000 ft

1500 ft

5000 ft
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XI. Kamarazenei
Verseny, Szolnok

Várhatóan
2021.
április

8 fő

?

3 autó (8
tanuló, 2
főtárgytanár,
3 sofőr)

24500 ft

Országos
Mélyrézfúvós
Verseny, területi
válogató,
Veresegyház

2021.
április 10től 17-ig

2 fő

nincs

1 autó (2
tanuló, 1
főtárgytanár,
1
zongorakísérő)

7500 ft

Ceglédi
Kamarazene
Verseny

2021.
április

8 fő / 3
együttes

5000 ft /
3 autó (8
kamaraegyüttes tanuló, 2
főtágytanár, 1
zongorakísérő,
2 sofőr)

22000 ft

XIII. Országos
Mélyrézfúvós
Verseny,
Kiskunfélegyháza

2021.
június 4-6.

2 fő

nincs

10000 ft

1 autó (2
tanuló, 1
főtárgytanár,
1
zongorakísérő,
1 sofőr)

Budapest, 2020. augusztus 28.
Koltavári-Tokár Hajnalka
Tanszakvezető
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Billentyűs tanszak munkaterve
a 2010/2021. tanévre
A tanszakon tanító tanárok:
Tarsay Zsuzsanna – zongoratanár, korrepetítor
Dudicsné Gerely Erika - szintetizátor-keyboard
Farkas Szilvia – zongoratanár, korrepetítor
Staber Patrick Christopher – zongoratanár, korrepetítor
A tanítás helyszínei:
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola
Kiemelt feladatok, célkitűzések:












Az előírt tantervi anyag személyre szabása és annak elvégzése.
Tudatos gyakorlásra nevelés.
Szülőkkel való kapcsolattartás
Tehetséggondozás
Hátrányos helyzetű tanulók támogatása, felzárkóztatása
Tanulmányi versenyekre való felkészítés
A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése
Szakmai, közösségi programok szervezése
Szülői értekezletek, bemutató órák tartása
Óralátogatások
Tanórán kívüli programok, egyéb rendezvényeken való részvétel

A 2010/2021-es TANÉV TANSZAKI MUNKATERVE havi bontásban
Szeptember:
- órabeosztás,
- terembeosztás,
- adminisztráció,
- új tanulók megismerése, szülőkkel való kapcsolatfelvétel
- tantestületi munkaértekezlet,
- tanévnyitó ünnepély,
- naplók, ellenőrzők megírása
- a Zenei Világnap-i koncert lebonyolítása
- térítések és tandíjak beszedése.
Október:
- tandíjak és térítések befizetésének határideje
- október havi növendékhangverseny.
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November:
- óralátogatások
- november havi növendék hangverseny
December:
- óralátogatások,
- felkészülés az Adventi és a karácsonyi hangversenyre,
- tanszaki hangversenyek megszervezése.
Január:
- félévi meghallgatások.
- tanszaki értekezlet a félévi munka kiértékelése, megbeszélése.
- osztályozó értekezlet.
- bizonyítványosztás.
- a második félévi tervezett anyag összeállítása.
Február:
- Február havi növendék hangverseny
- Felkészülés a márciusi kamarazene találkozóra.
- Az esetleges tanév végi alap, illetve záróvizsgák előkészítése
Március:
- Március havi növendék hangverseny
- XVI. Kamarazenei találkozó, Gyál
- Felkészülés a Házi zongoraversenyre, program összeállítása.
Április:
- Április havi növendék hangverseny,
- Házi zongoraverseny
Május:
- A művészeti alap és záró vizsgára való felkészítés,
- Felvételi meghallgatások előkészítése,
- Május havi növendék hangverseny,
- tanév végi vizsgákra való felkészülés
Június:
- alap és záróvizsgák lebonyolítása
- tanév végi vizsgák.
- tanszaki megbeszélés, kiértékelés.
- osztályozó értekezlet,
- bizonyítvány és az év végi dokumentumok megírása,
- évzáró ünnepély,
- tanévzáró értekezlet,
- a nyári anyag megbeszélése.
Gyál, 2020. szeptember 2.
Tarsay Zsuzsanna
tanszakvezető
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A GYÁLI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
ZENEISMERET TANSZAKÁNAK
2020-2021-es MUNKATERVE
Személyi feltételek:
A tanszakon tanító tanárok:





Ácsné Földi Judit - Ady Endre Általános Iskola és Bartók Béla Általános Iskola
Barnáné Pittner Krisztina- Ady Endre Általános Iskola, Bartók Béla Általános Iskola,
és Zrínyi Miklós Általános Iskola
Polgár Aranka – Herman Ottó Általános Iskola
Zabán László – Herman Ottó Általános Iskola

A zeneismeret tanszakhoz tartoznak még:
 Magánének tanszak: Simon Anikó
2020/21. tanév Zeneismeret tanszak éves tervezet
Szeptember

Tankönyvbeszerzés, tanmenetek készítése, leadása, pótfelvételi
lebonyolítása, készülés a Zene Világnapjára, év eleji szintfelmérés

Október

Zene Világnapja koncert

November

Készülés a karácsonyi koncertekre, óralátogatások lehetőség szerint

December

Karácsonyi koncertek, félévi szintfelmérések

Január

Első félév lezárása

Február

Készülés a márciusi zeneismeret versenyre

Március

Zeneismeret verseny lebonyolítása tervezett költség: (30 000Ft), óvodai
és iskolai hangszerbemutatók megtartása (toborzás, jövő évi felvételi)
Készülés a Kamarazenei Találkozóra és Versenyre

Április

Óvodai és iskolai hangszerbemutatók megtartása (toborzás, jövő évi
felvételi), készülés az év végi alapfokú és záróvizsgákra
Kamarazenei Találkozó és verseny szereplés

Május

Készülés az év végi alapfokú és záróvizsgákra, az év végi beszámoló
órákra, beszámoló órák és vizsgák lebonyolítása, jövő évre felvételi
lebonyolítása

Június

Év végi értékelés

Gyál, 2020.08.28.

Ácsné Földi Judit
tanszakvezető
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Hegedű, népzene, gitár, kamarazene, zenekar munkaterve a
2020/2021. tanévre
A tanszakon tanító zenetanárok:

1.









Polgár Aranka (szolfézs, hegedű, kamarazene)
Barnáné Pittner Krisztina (szolfézs-népzenei ismeretek, népi kamaraének)
Hagya Henrietta (gitár)
Könczei Bálint (népi hegedű, brácsa, nagybőgő)
Németh Marina (hegedű, kamarazene)
Széki József (ütő, kamarazene)
Tyukodi László (furulya, rézfúvós hangszerek, zenekar)
Zabán László Károly (népi furulya, népi klarinét, citera, szolfézs kamarazene)

2. A tanítás helyszínei:





Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola
Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola

Éves munkaterv havi bontásban:
2020. Szeptember

Tanévnyitó ünnepség
Pótfelvételi lebonyolítása
Hangszerek népszerűsítése az általános iskolákban
Év eleji szintfelmérés
Szülői értekezletek, konzultációk

Október

Hangverseny a Zene Világnapja alkalmából

November

Előkészület a karácsonyi koncertekre
Óralátogatások

December

Advent Gyál programsorozaton való közreműködés
Téli tárlat megnyitón való közreműködés
Karácsonyi koncertek, tanszaki koncertek
Szintfelmérés a vizsgák előtt

2021. Január

Tanszaki koncertek
Félévi vizsgák
Az 1. félév zárása
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Február

Óralátogatások
Minősítés Könczei Bálint Ped II.

Március

óvodai és iskolai hangszerbemutatók,
toborzás a következő tanévre,
felkészülés a Kamarazenei találkozóra

Április

Óvodai és iskolai hangszerbemutatók
toborzás következő tanévre
Felkészülés az év végi alapfokú művészeti- és záróvizsgákra
Kamarazenei Találkozó; verseny, szereplés

Május

Felkészülés az év végi alapfokú művészeti- és záróvizsgákra,
az év végi beszámoló órákra,
beszámoló órák és vizsgák lebonyolítása,
felvételi meghallgatás

Június

Művészeti alap- és záróvizsgák lebonyolítása
2. félév zárása – év végi zárás
Tanévzáró ünnepség

Gyál, 2020. augusztus 28.
Barnáné Pittner Krisztina
tanszakvezető

~♫~
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