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I. Helyzetelemzés 

 

1. Személyi feltételek 

 

Zeneiskolánk a 2017-2018. tanévben is a korábbi tanszakokkal, tantárgyakkal kezdi meg 

működését. 

Tantestületünkben a következő változások történtek: távozott Nánai Mária zongoratanár, 

Ördög Kata zongoratanár és Törő Károlyné furulyatanár. A két zongoratanári álláshely 

betöltése súlyos nehézségeket okoz. A pályázat eredményeként csak egy fél álláskeretet 

sikerült betölteni, ide korábbi kollégánk, Várhelyi Péter jelentkezett. A maradék 1,5 álláskeret 

feladatellátása a következő módon történik: 

1) fél álláskeret: Frimmel Jakab megbízási díjjal látja el  

(megfelelő végzettség hiánya miatt) 

2) fél álláskeret: Horváth Cintia határozott idejű kinevezéssel látja el 

(Miskolci Egyetem – abszolutórium) 

3) fél álláskeret: 

Belső helyettesítéssel, Ácsné Földi Judit, Dudicsné Gerely Erika és Remetei László 

látják el az órákat. 

A furulyatanári állás betöltése egyszerűbb volt; bár augusztus végén olyan jelöltet nem 

találtunk, aki teljes állást tudott volna vállalni nálunk, két tanár együttesen végzi a 

furulyatanítást. Szabó Zoltán harsonatanár az álláskeret 75 %-át, a maradék 6 órát Süveges 

Renáta, harsonatanár látja el. 

Intézményvezetőnk, Tóth István rövidesen eléri a nyugdíjkorhatárt, a tanév kezdetekor 

már lemondási idejét tölti. A megüresedő intézményvezetői poszt nem lett megpályáztatva, 

ezért jelenleg mind az intézményvezetői, mind a helyettesi feladatokat Simon Anikó látja el.  

Fazekas Mihályné, szolfézstanár szintén nyugdíjba vonult a nyár végével. Helyére 

régebbi kollégánkat, Ácsné Földi Juditot sikerült visszahívni. 

Tyukodi Nóra, klarinéttanárunk visszatért a GYED-ről, ismét teljes állásban tanít. 

Tanári álláskeretünk ebben a tanévben is 15 fő. Az intézmény tanulóival, dolgozóival 

kapcsolatos teendőket, helyi gazdasági ügyeket 1 fő iskolatitkár látja el. 

 

1.1. Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés 

 

  Dolgozói létszámadatok 

Pedagógusok álláshely - fő 

intézményvezető 1 álláshely - betöltetlen 

intézményvezető-helyettes 1 

tanár 13 álláshelyen 15 tanár 

óraadó 25 %-nyi álláshelyen 1 fő 

hiány -1,5 álláshely 

összesen: 15 álláshelyen 17 fő 

Tartósan távol lévő dolgozók 

- - 

Pedagógiai munkát segítők  

iskolatitkár 1 

könyvtáros - 

hangszerkarbantartó - 

összesen: 1 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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1.2.Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések 

 

Tantestületünkben 4 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával, Zabán László Károly az 

elmúlt tanévben szerezte meg.  

A hétévenkénti pedagógus továbbképzés tekintetében kedvező helyzetben van iskolánk 

tantestülete. A 2017-2018-as tanévre 2 fő lett betervezve, Agócsné Polgár Aranka és Remetei 

László. Utóbbi kolléga már 2017. júniusában el is végezte a 30 órás képzést, így elkerültük a 

tanórákkal való ütközést. 

 

1.3. Tanszaki szervezeti felépítés, megbízatások, feladatok 

 

Az új tanévben a billentyűs tanszak vezetésére Hauser Antal kap megbízást, a 

zeneismeretére pedig Remetei László. A vegyes és a fúvós tanszakon a korábbi vezetők 

folytatják tevékenységüket; Zabán László Károly és Koltavári-Tokár Hajnalka. 

A tanszakok szerkezeti felépítése a következő: 

 

Tanszakvezető Tantárgy Munkatársak 

Hauser Antal 

billentyűs tanszak 

zongora, korrepetíció, 

kötelező zongora 

szintetizátor-keyboard 

Dudicsné Gerely Erika 

Frimmel Jakab 

Hauser Antal Ferenc 

Horváth Cintia 

Várhelyi Péter 

4. zongoratanár (Ady) 

Zabán László Károly 

vegyes tanszak 

hegedű 

népi furulya, citera 

kamarazene 

zenekar 

Agócsné Polgár Aranka 

Koltavári-Tokár Hajnalka 

Németh Marina 

Tyukodi László 

Tyukodi Nóra 

Zabán László Károly 

Koltavári-Tokár Hajnalka 

fúvós tanszak, 

ütő tantárgy 

furulya, fuvola 

klarinét, szaxofon 

trombita, kürt 

tenorkürt 

ütő 

Koltavári-Tokár Hajnalka 

Süveges Renáta 

Széki József 

Szabó Zoltán 

Tyukodi László 

Tyukodi Nóra 

Remetei László 

(nép-)zeneismeret tanszak 

és magánének tantárgy 

szolfézs, kórus 

magánének 

népzenei ismeretek 

Agócsné Polgár Aranka 

Ácsné Földi Judit 

Remetei László 

Simon Anikó 

Zabán László Károly 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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1.4. Kapcsolattartás a feladatellátási helyekkel 

 

Sor-

szám 
Feladat-ellátási hely 

Felelős 

kapcsolattartó 

Érintett zeneiskolai 

dolgozók 

 

1. 

 

Gyáli Bartók Béla Általános 

Iskola 

 

Simon Anikó 

Ácsné Földi Judit 

Dudicsné Gerely Erika 

Hauser Antal Ferenc 

Koltavári-Tokár Hajnalka 

Németh Marina 

Remetei László 

Szabó Zoltán 

Széki József 

Tyukodi László 

Tyukodi Nóra 

Lentvorszkiné Tímár Mária 

 

2. 

 

Gyáli Ady Endre Általános 

Iskola 

 

Simon Anikó 
Ácsné Földi Judit 

Dudicsné Gerely Erika 

Frimmel Jakab 

Horváth Cintia 

Koltavári-Tokár Hajnalka 

Németh Marina 

Remetei László 

Tyukodi László 

Tyukodi Nóra 

Várhelyi Péter 

4. zongoratanár 

3. Gyáli Zrínyi Miklós Általános 

Iskola 

Zabán László 

Károly 

Dudicsné Gerely Erika 

Tyukodi László 

4. Felsőpakonyi Herman Ottó 

Általános Iskola 

Agócsné Polgár 

Aranka 

Dudicsné Gerely Erika 

 

A kapcsolattartó, távollétében az intézkedésre jogosult pedagógus (a fenti táblázat „érintett 

zeneiskolai dolgozók” oszlopban dőlt, félkövér betűvel megjelölve) feladatai: 

 

1. Állandó kapcsolattartás az általános iskolák vezetőivel, helyetteseivel. 

2. A tanítási órák felügyelete. 

3. A zeneiskolai tárgyak, eszközök rendszeres ellenőrzése. Rongálás esetén azonnali 

kapcsolatfelvétel az általános iskola vezetőjével, a tanteremben tanító osztályfőnökkel. A 

károkozás írásban történő jelentése a művészeti iskola intézményvezetőjének. 

4. Általános iskolai rendezvény esetén – lehetőség szerint - biztosítani a zeneiskolai órák 

megtartásához szükséges tantermeket. 

5. Körlevelek, tájékoztatók továbbítása az ott tanító kollégáknak, munkatársaknak. 

6. A felelős kapcsolattartó tanár távollétében a feladatellátási-helyen tartózkodó legmagasabb 

    szolgálati évvel rendelkező tanár köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. A helyettes 

kapcsolattartó kijelölése a felelős kapcsolattartó feladata. 

7. Az intézményvezető előzetes (amennyiben lehetséges) és utólagos (minden esetben) 

tájékoztatása a problémákról, megtett intézkedésekről. 

 

 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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1.5.Tárgyi feltételek biztosítása a 2017-2018-as tanévre 

I. Helyiségek 

Helyiségek tekintetében nagyon nehéz helyzetben vagyunk, több területen is. A nagyon 

magas általános iskolai óraszámok miatt mind a tanulóink, mind a termek igen későn válnak 

szabaddá a zeneórák megtartására. Már szerencsés helyzetnek számít, ha 14 órakor kezdeni 

tudunk, ennél korábban elvétve. Viszont évről évre több esetben van, hogy csak 15.45-kor 

tudunk kezdeni egy teremben. A maradék időbe szinte lehetetlenség belepréselni a heti 24 

órát, hiszen több esetben este ½ 8-ig, 8-ig kellene tanítani, ami a növendékek és a tanárok 

számára is több mint megterhelő. Nem egy növendékünk ezért iratkozik ki a tanév elején, 

mert a legjobb szándékkal sem tudunk számára elfogadható órarendet összeállítani. 

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában zajló felújítás miatt olyan szintű a zsúfoltság, 

hogy egyelőre nem is tudjuk, mely termekben lehet a zeneórákat megtartani.  

 

II. A szakmai munka tárgyi feltételeinek alakulása 

A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulói zeneóráikat a három gyáli és a 

felsőpakonyi általános iskolákban kapják meg. A Bartók és az Ady iskolában az általános 

iskolák tanulói létszámarányosan jelentkeznek zenei képzésre. (Bár ez gyakorlatilag mégis azt 

jelenti, hogy mindig az Ady iskolában jelentkezik több gyerek, akiknek aztán a teremhiány 

miatt nagyon nehéz helyet és időt találni a tanításához.) A Zrínyi iskolában a népzene tanszak 

dominál, valamint heti 5 órában klasszikus zenei képzés folyik furulya és rézfúvó 

tantárgyakkal. 

Az ütő tantárgy óráit a Bartók iskolában tartjuk. Az ütő tanterem ugyan nem felel meg az 

előírásoknak hangszigetelés szempontjából, de legalább megoldott a hangszerek biztonságos 

tárolása.  

Csoportos óráink közül a kórus és a zenekari órákat szintén a Bartók iskolában tartjuk. Itt 

tudjuk tárolni a zenekar kottaállványait, kottáit. 

Hangversenyeinket, ünnepségeinket szintén a Bartók iskolában rendezzük, az aulában 

található iskolánk hangversenyzongorája.   

Hangszereink többsége jóval túl van a 10 éves koron. Elhasználódásuk következtében jó 

néhány hangszer javítása már nem gazdaságos. Nagyon sok fúvós hangszerünk és hegedűnk 

megérett a cserére. Ebben a témában minél előbb lépni kell, mert a hangszerek javítgatása 

csak rövid időre oldja meg a kérdést. Emellett fontos anyagi forráshoz jutni a tervezett 

karbantartásokra, hiszen ameddig lehetséges, próbáljuk csökkenteni az értékvesztést. 

Technikai eszközeink többsége szintén elöregedett. Az elmúlt tanév során kaptunk az 

önkormányzattól 5 új számítógépet, egyik fénymásolónkat most, a tanév kezdetén tudjuk 

lecserélni újra. De számos gépünk, készülékünk még szintén jelentősen elhasználódott. Előbb-

utóbb elengedhetetlen a nulla értékre leírt eszközeink cseréje. 

 

2. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai  

1. A növendékek hatékonyabb megtartása 

A gyerekek nagyon túlterheltek, a zenetanulást egyre nehezebb összeegyeztetni a 

közismereti iskolai elfoglaltságokkal. Sokat kell kapniuk a zenetanártól a növendékeknek, 

hogy megérje nekik vállalni a heti 4-6 zeneórát és a rendszeres gyakorlást. Ha nem sikerül 

őket „elvarázsolni”, hamar lemorzsolódnak, és ma már a szülők jelentős része ennek azonnal 

teret is enged.  

 

2. A tantestület stabilizálása által a pedagógiai munka kiegyensúlyozottabbá tétele 

Tantestületünkből 5 fő távozott, ketten nyugdíjba vonultak, hárman önszántukból más 

munkahelyet kerestek. Tehát egy nyár leforgása alatt tantestületünk közel egyharmada 

kicserélődött. Ez nagy szám. Szerencsére „új” tanáraink közül ketten a közelmúltig közénk 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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tartoztak. Ácsné Földi Judit 4 évig volt a Bartók iskola ének-zene tanára, de – lévén egy 

épületben dolgoztunk – folyamatosan kapcsolatban voltunk. Várhelyi Péter pedig csak egy 

éve távozott zeneiskolánkból, és vele sem szakadt meg az érintkezés.  

Többi új kollégánk kiválasztásánál is szempont volt, hogy – várhatóan – miként tudnak 

majd beilleszkedni tantestületünk munkakultúrájába.  

A tanév fontos feladata az új felállású tantestület összekovácsolása, a múlt tanév 

kommunikációs problémáinak lehetőség szerinti elkerülése. Tavaly pontosan éreztük, milyen 

hamar kifejti romboló hatását a pedagógiai munkánkban a tantestület szétzilálódása.  

 

3. Hangszerválasztó nap bevezetése 

Az új növendékek toborzása mindig is munkánk részét képezte Egy ideje azt érezzük, 

hogy a korábbi módok egyre kevésbé hatékonyak, ezért új utakat keresünk. A 

hangszerbemutatók egyszerre kell, hogy megszólítsák a gyerekeket és szüleiket. Évek óta 

próbáljuk megtalálni azt az időpontot és helyszínt, ahol ez hatékonyan valósul meg. Tervünk 

szerint a Városi Gyermeknapon próbáljuk idén megszólítani reménybeli növendékeinket. Ez 

jelentős szervezőmunkát és felkészülést igényel. 

 

3. Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 

Tanulóink és pedagógusaink állami ünnepeinken az iskolákban, a két település hivatalos 

ünnepségein vesznek részt. Esetünkben ez a részvétel aktív tevékenység, kezdve az 

államalapítás ünnepétől nemzeti ünnepünkig. Ezen kívül csoportos óráinkon van lehetőség a 

közös emlékezésre. 

 

Kiemelt rendezvény Rendezvény formája Szervező Felelős 

Zenei világnap 

(október 2.) 

Tanár – diák 

hangverseny 
munkacsoport 

intézményvezető-

helyettes 

Adventi hangverseny 

(december 17.) 

Közös hangverseny 

Gyál Város 

Fúvószenekarával 

(Közösségi Ház) 

munkacsoport 
intézményvezető-

helyettes 

Karácsonyi 

hangverseny 

(december 19.) 

Hangverseny a 

Bartók iskola 

aulájában 

munkacsoport 
intézményvezető-

helyettes 

XIV. Gyáli 

Kamarazenei 

Találkozó és Verseny  

(április 6.) 

Találkozó a térségi és 

budapesti művészeti 

iskolák 

kamarazenekarainak, 

idén először minősí-

téssel egybekötve 

munkacsoport 

Koltavári-Tokár H.,  

Tyukodi László, 

Zabán László 

 

4. Kiemelten tehetséges tanulók segítése 

 

Kiemelten tehetséges tanulóink „B” tagozaton, emelt szintű tananyagot tanulnak, 

magasabb óraszámban, magasabb elvárásokkal. A folyamatos többletmunka és pszichikai 

felkészítés által lehetőséget biztosítunk számukra versenyeken, zenei találkozókon való 

részvételre, megmérettetésre, esetleges zenei továbbtanulásuk megalapozására. 

Korántsem csak a „B” tagozaton találhatunk kiemelten tehetséges növendékeket. Sokan, 

akik „A” tagozatosak, nem csak a zene területén tehetségesek, és/vagy nem ez irányban 

tervezik továbbtanulásukat. Számukra is kínálunk kibontakozási lehetőséget. Ha – tanárukkal 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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együtt – vállalják a plusz munkát, indulhatnak versenyeken, részt vehetnek kamarazenei 

együttesek vagy a zenekar munkájában, képviselhetik iskolánkat külső szerepléseken. 

Mindezek kitűnő alapot biztosítanak ahhoz, hogy a zeneiskola elvégzése után is megmaradjon 

az életükben a muzsikálás öröme, zenekarokban, zenei együttesekben való részvétel által. 

Erre nagyon sok példa van korábbi növendékeink között. 

  

 

5. Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőkkel való kapcsolattartásnak számos színtere van iskolánkban. 

1. Személyes találkozás 

Ez a legértékesebb. Sok szülő maga hozza gyermekét a zeneórára, így adódik a lehetőség a 

megbeszélésekre. 

2. Telefon 

Tanáraink többsége megadja saját telefonszámát a szülőknek, hogy gond esetén azonnal 

kapcsolatba tudjanak lépni, ahogy ez meg is szokott történni. Ezen kívül az iskola 

telefonján keresztül is rengeteg megkeresés történik oda-vissza. 

3. Tájékoztató füzet 

A tájékoztató füzetben a szülő figyelemmel kísérheti gyermeke haladását a tananyagban, 

illetve a teljesítménye értékelését is. Ezen kívül határidőkről, programokról, 

rendezvényeinkről is ezúton küldünk értesítést. 

4. Növendékhangversenyek 

Itt adódik lehetőség a gyermek tanulmányi fejlődésének összevetésére a korábbi 

hangversenyeken tapasztaltakkal, vagy éppen a többi szereplővel történő 

összehasonlítására. Fontos értékelési terület. Egy-egy sikeres szereplés jelentős motiváció 

lehet a további tanulmányok során, illetve az időnkénti kudarcok okainak feltárása, későbbi 

elkerülésük módjának tudatosítása is fontos tényező a nevelésben. 

5. Szülői értekezletek, közös órák 

Szülői értekezletet általában közös órához csatlakozva szoktunk tartani. Itt lehetőség van 

általános tudnivalók megosztására és egyéni megbeszélésekre egyaránt. 

6. Honlap 

A sokakat érintő információkról zeneiskolánk honlapján is hozzájuthatnak a szülők. 

7. E-mail 

Problémáikat, kéréseiket írásban is eljuttathatják hozzánk. 

8. Facebook csoport 

Számos főtárgytanár működtet facebook csoportot, a gyors és hatékony információcsere 

érdekében. 

9. Fogadóórák 

Elméletileg fogadóórákat is tartunk. Gyakorlatilag több évtized alatt egy olyan esetre sem 

emlékszem, amikor valaki ekkor keresett volna meg bennünket. Aki szeretne valamit 

tőlünk, a fönti elérhetőségek valamelyikén gyakorlatilag azonnal érintkezésbe tud lépni 

velünk, közvetlenebb módon. 

 

6. A 6 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása 

 

Ebben a tekintetben a művészeti iskolák nem tartoznak az iskolák közé. Nekünk nincs 

pedagógiai célú tanítás nélküli munkanapunk. A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 

2017/2018. tanév rendjéről 5. §-a részletezi a tanítás nélküli munkanapok felhasználását, de 

ebben az alapfokú művészeti iskolák nem szerepelnek. 

 

 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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7. Tantestületi és munkaértekezletek 

 

 Értekezleteinket délelőtti időpontban a Bartók iskolában található kb. 18 m2-es nevelői 

szobánkban tartjuk. A helyiség nem alkalmas ennyi ember befogadására. 

 

Tantestületi és munkaértekezletek 

Időpont Program Felelős 

2017. 08. 24. Alakuló tantestületi értekezlet int.vez. 

2017. 08. 29. Tanévnyitó értekezlet int.vez. 

2017. 09. 14. Tantestületi munkaértekezlet 

(Éves munkaterv) 

int.vez. 

2017. 10. 04. Tantestületi munkaértekezlet 

(Kamarazenei Találkozó átszervezése + 

karácsonyi hgv-ek az iskolákba, 

óvodákba?) 

int.vez. 

2017. 11. 13. Tantestületi értekezlet  

(decemberi programok) 

int.vez. 

2017. 12. 07. Tantestületi értekezlet  

(félévi meghallgatások) 

int.vez.hely. 

2018. 01. 29. Osztályozó értekezlet int.vez.hely. 

2018. 02. 07. Az I. félévet értékelő tantestületi értekezlet int.vez. 

2018. 03. 10. Tantestületi értekezlet (XIV. Gyáli 

Kamarazenei Találkozó és Verseny) 

int.vez. 

2018. 04. 18. Tantestületi értekezlet (Hangszervélasztó nap 

szervezése) 
int.vez. 

2018. 05. 10. Tantestületi értekezlet (vizsgák) int.vez.hely. 

2018. 06. 14. Osztályozó értekezlet int.vez.hely. 

2018. 06. 22. Tanévzáró értékelő értekezlet int.vez. 

 

 Értekezleteink időpontjai tervezett időpontok. Szükség esetén változatunk rajtuk, erről 

e-mailben értesítem a kollégákat. 

 

 

8. A 2017-2018. tanév rendje 

 
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 

(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzés 

tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. 

§ 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a 

következőket rendelem el: 

1. A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya kiterjed 
a) fenntartóra való tekintet nélkül 

aa) az általános iskolákra, 

ab) a gimnáziumokra, 

ac) a szakgimnáziumokra, 

ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)-ad) pont alattiak együtt: középiskola], 

ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)-ae) pont alattiak együtt: szakképző iskola], 

af) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)-af) pont alattiak együtt: középfokú iskola], 
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ag) az alapfokú művészeti iskolákra, 
ah) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskolákra [a továbbiakban az aa)-ah) pont alattiak együtt: iskola], 

ai) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, 

továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézményekre, 

aj) a kollégiumokra, 

ak) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-

oktatási intézmény], 

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra, 

d) a tankerületi központra és a Klebelsberg Központra, 

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra, valamint a szakképzési centrumokra, 

f) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre, 

g) a pedagógusokra, 

h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint 

i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire. 

2. A tanév, a tanítási év 
2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között 

kell megszervezni. 

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 

2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma 

- ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint 

működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 

százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma. 

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap 

a) középfokú iskolákban - a b)-e) pontban meghatározott kivétellel - 2018. május 3., 

b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 2018. május 18., 

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2018. május 25., 

d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész 

számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2018. január 5., 

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a Szakképzési 

Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2018. június 1. 

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az 

iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes 

egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2018/2019. tanítási évben 

történő feldolgozásáról. 

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az 

ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó 

foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola 

igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

(6) A 2017/2018. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban 

felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2017/2018. tanévre 2017. szeptember 1-jét követően is 

beiratkozhatnak. 

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - 

a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg. 
(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, 

amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben - közismereti képzés nem folyik, a 

keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó 

napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok 

száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen. 

4. § (1) A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-

ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a 

naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. 

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 
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hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás 

céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 
5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, 

szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként 

használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével 

- az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra 

használható fel. 

6. § (1) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

(2) A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

(3) A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és 

befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint 

a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében 

meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges 

feltételeket megteremti. 
(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól 

eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a 

nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának 

- szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több 

iskola közösen is gondoskodhat. 

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

4. A vizsgák rendje 
7. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak 

szerint kell megtartani. 

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A 

vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 
5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi 

eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben 
8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő 

felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza. 

6. A tanulmányi versenyek 
9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az 

oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül 

anyagilag és szakmailag támogat. 

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre 

felkészíti a tanulókat. 

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá nemzetközi tanulmányi 

diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek 

hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács 

véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért. 
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel 

kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó 

felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2017. 

november 17-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről. 

7. A témahetek megszervezése 
10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti 

projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok 

szerint hirdeti meg: 
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a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez 

kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 

foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 
11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott 

méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. május 23. napjára. A mérés napja 

tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező 

tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez 

szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, 

a Hivatal által meghatározott módon. 

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges 

mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, amelyekben a 

matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az 

adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le. 

(3) A Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi 

az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a 

fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az 

oktatásért felelős miniszternek, aki azt 2019. április 26-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. 

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a 

Hivatal 2018. május 30-ára szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai 

Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű 

nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2017. november 

24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok 

alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak 

hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik 

és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a 

Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló 

mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által 

az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az 

idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és 

intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét 

az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen 

nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 

2018. június 15-ig. 

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, 

továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. 

október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta 

szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és 

ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által meghatározott módon 

jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak 

a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig kell elvégezniük. 

(7) A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban 

tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. 

április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. 

június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

12. § (1) 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni a 

köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi 

OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását a Hivatal látja el. Az 

ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2018. június 29-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

http://www.kodaly-gyal.eu/
mailto:gyalizene@gmail.com
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%281%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%2879%29B%286%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%28135%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%289%29
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9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárok 
13. § Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárokat a 4. melléklet 

tartalmazza. 

10. Záró rendelkezések 
14. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

15. § Ez a rendelet 2019. június 1-jén hatályát veszti. 

 

 

 

9. Tanulmányi versenyek 

 

9.1. Megfigyelői részvétel az országos művészeti tanulmányi versenyeken 

 

Az alapfokú művészeti iskolák számára rendezett tanulmányi versenyekre (területi 

válogatókra, vagy döntőre) az adott tárgyat tanító pedagógusok részére 1 napos megfigyelői 

részvételre van lehetőség, tanítási nap áthelyezésével.  

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére meghirdetett versenyekre az azon 

szak munkáját irányító tanszakvezetők, és az azon a szakon „B” tagozatos növendéket tanító 

pedagógus részére 1 napos megfigyelői részvételre van lehetőség, tanítási nap áthelyezésével. 

A versenyeken felkészítő, vagy megfigyelőként résztvevő tanárok a versenyt követő 

tanszaki és tantestületi értekezleten tájékoztatót tartanak a versenyről, különös tekintettel az 

iskolában hasznosítható, a hatékonyabb pedagógiai munkát elősegítő tapasztalatokról. 

 

9.2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott 

tanulmányi versenyek 

 

a) Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek 

 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos 

szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit. Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a 

művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése 

a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján 

történik. 

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába 

és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a 

versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt. Az Oktatási Hivatal 

(továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a 

versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi 

feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások 

tartalmazzák. 

 

b) Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére 

 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú 

művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt. A versenyen 

nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató 

szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény 

hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, 

nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén 

a nevező intézménynek be kell mutatnia. 

A részletes Versenyszabályzat megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján. 

 

c) Művészeti Tanulmányi Versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére 

 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 3. melléklet 

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott 

tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére 

 

XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny – 2017. október - november 

IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – 2018. február - március 

IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny – 2018. március 

XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny – 2018. február - április 

XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – 2018. április - július 

 

d) Egyéb művészeti iskolánkat érintő országos és területi versenyek 

 A munkaterv összeállításának időpontjában a következő, nem hivatalos verseny 

információkról van tudomásunk: 

o Regionális blockflöte verseny, Tápiószentmárton - 2018. január 

o Abonyi regionális rézfúvós kamarazenei fesztivál és verseny - 2018. február 

o III. Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny, 

Kiskunfélegyháza - 2018. március 

o Tisza’83 Népzenei Találkozó, Jászárokszállás - 2018. április 

o „Tiszán innen, Dunán túl” - Országos Népdaléneklési Verseny - 2018. április 

o III. Tulipánosláda Ifjúsági Népzenei Találkozó, Inárcs - 2018. április 

o Örkényi Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola VIII. Furulyaversenye - 2018. április 

o Országos Népdaléneklési Verseny és Népzenei Találkozó - Pest megyei forduló  - 

2018. május 

o Országos Népdaléneklési Verseny és Népzenei Találkozó – Döntő - 2018. május 

o Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat - 2018. május 

 

e) Házi versenyek 

 

1. Szolfézs Verseny (2018. február) 

2. Házi zongoraverseny (2018. április) 

3. Házi Fúvós Verseny (2018. május) 

 

f) Zenei Találkozók 

 

      1.   XIV. Gyáli Kamarazenei Találkozó és Verseny – 2018. április 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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Billentyűs tanszak munkaterve 

a 2017/18. tanévre 
 

A tanszakon tanító tanárok: 
Dudicsné Gerely Erika: szintetizátor, korrepetíció 

Hauser Antal Ferenc: zongora, korrepetíció 

Horváth Cintia: zongora, korrepetíció, 50 %-os részmunkaidő, gyakornok 

Várhelyi Péter: zongora, 50 %-os részmunkaidő 

0,5 álláskereten: Frimmel Jakab: zongora, megbízási díjjal 

0,5 álláskereten: nincs betöltve az álláskeret 

 

A tanítás helyszínei: 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

Gyáli Ady Endre 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 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 2017/18. TANÉV TANSZAKI MUNKATERVE 

 

Szeptember 
 - órabeosztás, 

- terembeosztás, 

 - adminisztráció, 

 - új tanulók megismerése, szülőkkel való kapcsolatfelvétel 

 - tantestületi munkaértekezlet, 

 - tanévnyitó ünnepély, 

 - naplók, ellenőrzők megírása 

 -  Zenei Világnap-i koncert lebonyolítása  

 - térítések és tandíjak beszedése. 

 

Október 

           - tandíjak és térítések befizetésének határideje. 

           - október havi növendékhangverseny. 

 

November 
 - óralátogatások  

http://www.kodaly-gyal.eu/
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 - 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  

 - XIV. Kamarazenei találkozó, Gyál 

 - Felkészülés a Házi zongora versenyre, program összeállítása. 

 

Április 
 - Április havi növendék hangverseny, 

 - Házi zongora verseny 

  

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, 2017. szeptember 

 

     Hauser Antal Ferenc 

tanszakvezető 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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Tanszakvezetői munkaterv 

2017/2018 tanév 

Fúvós tanszak és ütő tantárgy 
 

1. A tanszakokon tanító tanárok: 

 Koltavári-Tokár Hajnalka (fuvola, kamarazene) 

 Süveges Renáta (furulya) 

 Szabó Zoltán (furulya) 

 Széki József (ütő) 

 Tyukodi Nóra (furulya, klarinét, szaxofon) 

 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. 

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. 

http://www.kodaly-gyal.eu/
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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. 

 

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.   
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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 2017-2018-as tanévben: 

 XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny 

 IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny  

 IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny 

 XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny 

 

b) További versenyek: 

♪ Regionális blockflöte verseny - Tápiószentmártoni Földváry Miklós AMI 

(2018. január???) 

♪ Abonyi regionális rézfúvós kamarazenei fesztivál és verseny - Abonyi 

Bihari János AMI  (2018. február???) 

♪ XVI. Gyáli Kistérségi Kamarazenei Találkozó és Verseny (március 3. 

hetében) 

♪ Örkényi Cziffra György Alapfokú Művészeti iskola VIII. Furulyaversenye 

(2018. április végén?) 

♪ (További versenyekről egyelőre még nem kaptunk tájékoztatást, várhatóan 

szeptemberben történnek meg a kiírások.) 

 

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 Művészeti Iskolák Kamarazenei találkozója. 

e) Zeneiskolai tanulmányi versenyek: 

 Zeneiskolai fúvós házi verseny. (2017. május)          

 

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. 
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 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:  Tanszakvezetői munkatervek leadása (08.18.) 

Alakuló értekezlet (08.22.) 

A tanévkezdéssel kapcsolatos szervezési feladatok (08.23.) 

Tantestületi munkaértekezlet (08.24.) 

Próbák a tanévnyitó ünnepélyre (08.28.) 

Tanévnyitó értekezlet (08.29.) 

Tanulói létszámok egyeztetése (08.30.) 

 

Szeptember: Általános iskolai évnyitók 

 Tantestületi munkaértekezlet  és Tanévnyitó ünnepély (09.01.) 

Órabeosztás 

Tanítás kezdete 

Naplók kitöltése 

Nevezés a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny Dunakeszi 

területi válogatójára (09.15.) 

Tervezett anyagok, tanmenetek leadása 

Szülői értekezlet Koltavári-Tokár Hajnalka (a hónap második felében) 

 

Október: Október 2. Zenei világnapi hangverseny 

Óralátogatások kezdete 

Első növendékhangverseny 

Nevezés a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaversenyre (10.19.) 

Területi válogató a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaversenyre, 

Dunakeszi 

Őszi zenei tábor a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában 

 

November: Őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig 

Második növendékhangverseny 

XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny, Zalaegerszeg 

 (A verseny időpontja: 2017. november 17-19.) 

 

 

December: Iskolai Mikulás ünnepségek 

  Harmadik növendékhangverseny 

Fuvola Tanszaki hangverseny (2., vagy 3. héten) 

Adventi hangverseny Köz. Ház (a második héten) 
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Karácsonyi Hangverseny Bartók iskola (a harmadik héten) 

Városi Adventi szabadtéri műsor (hivatal előtt) 

Téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig  

 

Január: Jelentkezés a IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny Pomázi területi 

válogatójára (01.08-ig) 

Szolfézs beszámolók 

  Negyedik növendékhangverseny 

Hangszeres beszámolók (tanszaki koncertek, közös órák 2. héten) 

Első félév zárása 

Nevezés a IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és 

duóversenyre (01.20.) 

 

Február: 2. félév tervezett anyagának áttekintése, véleményezése 

  Iskolai farsangi ünnepségek 

Ötödik növendékhangverseny 

Területi válogató a IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaversenyre, Pomáz 

(02.05-16.) 

Jelentkezés a IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny döntőjére 

(02.26.) 

 

Március: IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny, Győr 

(03.09-11.) 

Iskolai és városi március 15-i szereplések 

Hatodik növendékhangverseny 

Nevezés a XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny Veresegyházi területi 

válogatójára (03.20-ig) 

XVI. Gyáli Kistérségi Kamarazene Találkozó és Verseny (a harmadik 

héten) 

IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny (03.23-25.) 

   

Április: Tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig 

Hetedik növendékhangverseny 

Örkényi Cziffra György Alapfokú Művészeti iskola VIII. 

Furulyaversenye ??? 

Területi válogató a XII. Országos Mélyrézfúvós Versenyre, 

Veresegyház (04.11-23.) 

Nevezés a XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny döntőjére (04.30-ig) 

 

Május: Nyolcadik növendékhangverseny  

Zeneiskolai fúvós házi verseny (Tanáronként 3-5 tanuló, egyenként egy 

előadási darabbal.) 

Hangszerbemutatók az óvodákban és általános iskolákban, esetleg 

„Nagy Hangszerválasztó”? 

Felvételi meghallgatások, régi tanulók beiratkozása 

Szolfézs beszámolók, hangszeres vizsgák 

 

Június: Hangszeres vizsgák 

  XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny, Kiskunfélegyháza (06.08-10.) 

Osztályozó értekezlet, Tanév végi adminisztráció 
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Tanszakvezetői értékelések, Statisztikák leadása 

Tanévzáró ünnepély és értekezlet 

 

 

 

Koltavári-Tokár Hajnalka 

tanszakvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodaly-gyal.eu/
mailto:gyalizene@gmail.com


  

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kodaly-gyal.eu; gyalizene@gmail.com 

OM: 040060, PE2701 
 

22 
 

Hegedű, népzene, kamarazene, zenekar munkaterve a 

2017/2018. tanévre 

 

~♫~ 
 

1 .  A tanszakon tanító zenetanárok:  

 

♪ Agócsné Polgár Aranka (hegedű, kamarazene) 

♪ Koltavári-Tokár Hajnalka (kamarazene) 

♪ Németh Marina (hegedű, kamarazene) 

♪ Tyukodi László (kamarazene, zenekar) 

♪ Tyukodi Nóra (kamarazene) 

♪ Zabán László Károly (népi furulya, népi klarinét, citera,) 

 

2.  A tanítás  helyszínei:  

 

 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 

 Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

 Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

 Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  

 

 

3.  Oktató -nevelő munka feladatai ,  célkitűzései  

 

a) Kiemelt feladatok: 

 

Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, 

fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 16.§)  

Tanszakunk növendékeinknél az egyik legfőbb cél, hogy a továbbképző osztályokban is a 

művészeti iskolánk tanulói maradjanak, de legalább a művészeti alapvizsga megszerzéséig. 

A mindennapi oktatói és nevelői munka komplex feladat. Az egyéni (és a csoportos) órák 

során a gyermek eredményes művészeti nevelése érdekében a következő szempontokat is 

figyelemmel kell kísérnie a zenepedagógusnak:  

 a gyermek egyéni képességei  

 a gyermek személyisége  

 önmegvalósításra való törekvés  

 gondolatok közlése 

 élménynyújtás 

 

 A motiváció fenntartása  

 

Fontos, hogy minden tanuló felé megtaláljuk azt az utat, - a megfelelő attitűdöt - amiért 

szeressen zenét tanulni. A zene tanulása, az adott hangszer elsajátítása ne kényszerből 

történjen, hanem saját elhatározásból!  
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 A mindennapi gyakorlás kialakítás 

 

Ösztönözni kell a növendéket, hogy a rendszeres gyakorlás nélkül nem lehet kiemelkedő 

teljesítményt elérni a zenetanulás során sem.  

 

 

 Év végi beszámolók rendje 

 

A hangszeres tanmenet előírása szerint, alapfokú évfolyamok „A” tagozatán a 

vizsgadarabok előadása lehet kotta vagy kotta használata nélkül is,  az alapfokú „B” tagozatos 

tanulók esetén kotta nélküli beszámoló elvárható. 

 

 A tanszakon működő kamarazenei csoportok, a zenekar és az énekkar munkájának 

hatékonysága 

 

„Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind 

többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor 

mondhatjuk csak igazán: örvendjen az egész világ!” 

 (Kodály Zoltán) 

 

 A zeneiskolai növendék-utánpótlás biztosítása 

 

b) Szakmai célok megvalósítása a tanszakon tanító kollégák együttműködésével 

érhetőek el: 

 

 az új kollégák beilleszkedésének segítése 

 a zeneiskolai növendékhangversenyeken történő aktív részvétel 

 városi, kistérségi vagy egyéb fellépési lehetőségeken, alkalmakon történő részvétel 

 a tanszakon tanuló „B” tagozatos tanulók fejlődésének koordinálása 

 az óralátogatások alkalmával módszertani, pedagógiai kérdések megbeszélése 

 az év folyamán felmerülő eszközfejlesztési lehetőségek kihasználása 

(hangszerkarbantartás, hangszerjavítás, kották, zenei könyvek beszerzése) 

 a pedagógiai munka mellett az intézményt és a tanszakot érintő projekt-feladatok 

minőségi elvégzése (intézményi önértékelés, pedagógus önértékelés) 

 kamarazenélés lehetőségeinek folyamatos fenntartása 

 

c) További feladatok: 

 

Az egyes évfolyamokon meghatározott tanterv anyagának elvégezése – figyelembe véve 

az új és régi tanterv alapján oktatott tanulókat! 

 

 Tehetséggondozás 

 Az országos –és a helyi versenyekre, fellépésekre történő felkészítő munka 

 Alap-és záróvizsgát tevő tanulók felkészítése 

 A hátrányos vagy halmozottan hátrányos tanulók segítése 
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4.  A belső -  és  külső kapcsolattartás   

 

a) Tanszaki kapcsolattartás 

 

Tanszakunk eklektikus jellegéből adódóan is fontos a kommunikáció! A rendszeres 

szakmai kapcsolattartás a tantestületi értekezleteken és a félévente legalább egyszer 

megtartott tanszaki megbeszéléseken valósul meg. 

 

b)  Szülőkkel történő kapcsolattartás 

 

A tanév folyamán a szülőket rendszeresen tájékoztatni kell a zeneiskolában, a tanszakon 

történő oktató-nevelői munkáról. A mindennapi életünkben használt kommunikációs 

csatornákon túl, a tájékoztató füzet vezetésével és a fogadóórák megtartásával van erre 

lehetőség. Tapasztalatunk szerint fontos az elektronikus levelezés útján is napi kapcsolatban 

lenni a szülőkkel, mert így hatékonyabban és gyorsabban tudjuk a tájékoztatást elvégezni.  

 

c)  Egyéb helyi kapcsolatok ápolása 

 

A különböző telephelyeken dolgozó pedagógusokkal is fent kell tartani a jó kapcsolatot. 

Napi munkánkat könnyítjük meg azzal, ha az osztályfőnökökkel, napközis nevelőkkel, az 

adott intézményben dolgozó takarító személyekkel is jó kapcsolatot ápolunk.  

 

 

5.  Tanórán kívül i  programok,  versenyek  

 

a) Tanszakunkat érintő országos versenyek a 2017/2018. tanévben 

 

 IV. Országos Bihari János Hegedű - és Vonós Kamarazenei Fesztivál 

Fesztivál időpontja: 2017. október 19-20. 

Rendező: Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola (Abony, Kálvin János utca 

1.) 

 

 Országos „Forgószél és Garabonciás” hon- és népismereti levelezőverseny 

(?) 

Verseny időpontja: 2017.09.15- (folyamatos) 

Rendező: Hagyományok Háza (Budapest, Corvin tér 8.) 

 

 Tiszán innen, Dunán túl” - Országos Népdaléneklési Verseny 

Verseny időpontja: 2018. április  

Rendező: Ceglédi Erkel Ferenc AMI (?) 

 

 Pünkösdi Népdalünnep 

Verseny időpontja: 2018. május 

Rendező: Tököli „Szárny-nyitogató” AMI 

 

b) Tanszakunkat érintő egyéb versenyek 

 

 IV. Magyar zeneszerzők vokális és hangszeres műveire kiírt országos verseny 

(?) 
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Verseny időpontja: 2018. március 

Rendező: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és AMI 

 Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat 

Verseny időpontja:2018. május 

Rendező: Mezőtúri Bárdos Lajos AMI 

 

c) Zenei találkozók 

 

 Zeneiskolák Kamarazenekarainak XIV. Találkozója, Gyál (2017. március) 

 Tisza’83 Népzenei Találkozó, Jászárokszállás (2017. április) 

 III. „Tulipánosláda” Ifjúsági Népzenei Találkozó, Inárcs (2017. április) 

 

d) Városi és iskolai rendezvényeken történő fellépések (A 6. pont tartalmazza) 

 

 

6 .  A 2017/2018.  tanév éves programja havi  felbontásban  

 

Augusztus 

 

2017.08.20. Városi ünnepség, Szent István tér – Fúvószenekar fellépése  

2017.08.22. Vezetőségi -, tanszakvezetői értekezlet 

2017.08.28. Alakuló tantestületi értekezlet 

2017.08.29. Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

2017.08.31-09.01. Általános iskolai tanévnyitó ünnepségek 

 

Szeptember 

 

 A 2017/2018. tanév indítása  

 Tanulói létszámegyeztetés 

 Kapcsolatfelvétel a szülőkkel, növendékekkel 

 Folyamatos létszámellenőrzés 

 

2017.09.01. Zeneiskolai tanévnyitó ünnepély 

2017.09.04. Pótfelvételi meghallgatások 

2017.09.05. Pótfelvételi meghallgatások 

2017.09.08. Órabeosztás 

2017.09.11. 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 

 

2017.09.15- (folyamatos) Országos „Forgószél és Garabonciás” hon- és népismereti  

      levelező verseny (?) 
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2017.09.23. Fellépés – Falunapi rendezvény, Felsőpakony 

 

Október 

 

 A zeneiskolai oktatással kapcsolatos szeptemberi tapasztalatok összegzése 

 Felkészülés az első növendékhangversenyre 

 Intézményi Tanács értekezletek 

  

2017.10.02. Nemzetközi Zenei Világnap tiszteletére rendezett hangverseny 

2017.10.14. XVIII. kerületi Szüreti Fesztivál 

2017.10.19-20. III. Országos Bihari János Hegedű – és Vonós Kamarazenei 

Fesztivál 

2017.10. harmadik hete Kodály-emlékkoncert, Felsőpakonyi Szabó Magda 

Könyvtárban 
2017.10.23. Városi ünnepség – Fúvószenekar fellépése 

 

November 

 

 „B” tagozatos tanulók óráinak, Kamarazene és zenekari órák látogatása 

 A decemberi hangversenyek szervezése, időpontjainak konkretizálása 

 

2017.10.30 – 11.03. Őszi szünet 

 

December 

 

 A tervezett tanítási anyag időarányos részének megvalósítása 

 A karácsonyi hangversenyeken történő részvétel 

 Egyeztetés, kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, a különböző 

osztálykarácsonyok időpontjával kapcsolatban 

 Naplók leadása 

 A féléves beszámolók anyagának tervezése 

 

2017.12.16. Adventi hangverseny az Arany János Közösségi Házban 

2017.12.21. Zeneiskolai karácsonyi hangverseny a Bartók Béla Ált. Iskolában 

2017.12.23. (?) Adventi fellépés Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatal előtti téren 

2017.12. Fellépés - Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 

által szervezett karácsonyi ünnepség 

2017.12.  Felsőpakonyi karácsonyi hangverseny, Szabó Magda Közösségi Ház  

2017.12. Adventi népzenei koncert, Pestszentlőrinc (Idősek Otthona, XVIII. kerület) 

2017.12.27. – 2018.01.02. 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 
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2018.01. 08 – 01.26. A félévi meghallgatások  

2018.01.26. Az első félév utolsó tanítási napja 

2018.01.27 – 02.02. Értesítés a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményéről 

 

Február 

 

 A félévi beszámolók tapasztalatainak megbeszélése, a tanulók teljesítményének 

értékelése 

 A második félév tervezett anyagának megvalósításának vizsgálata egyes 

növendékeknél 

 

Március 

 

 Kamarazenei találkozó szervezése, ehhez kapcsolódó feladatok összegzése 

 

2018.03.24. Zeneiskolák Kamarazenekarainak XIV. Találkozója – Gyál, Bartók 

Béla Ált. Isk. 

2018.03. „Bartók-hét” és Városi Népdaléneklési Verseny 

2018.03. Fellépés – Alacskai úti Idősek Otthona, Pestszentimre 

2018.03.15. Városi ünnepség – Fúvószenekari fellépés 

2018.03. IV. Magyar zeneszerzők vokális és hangszeres műveire kiírt országos 

verseny (?) 

 

Április 

 

 Óvodai hangszerbemutatók szervezése 

 Felvételi meghallgatások előkészítése 

 Az alap- és záróvizsga előkészítése 

 

2018.03.29 – 04.03. Tavaszi szünet 

2018.04. Fellépés – „Csipegető” leendő 1. osztályosok fogadása a Zrínyi M. Ált. 

Iskolában 

2018.04. Tiszán innen, Dunán túl” - Országos Népdaléneklési Verseny 

2018.04.Tisza’83 Népzenei Találkozó, Csévharaszt 

 

Május 

 

 A tanév végi programok összeállítása 

 Az év végi vizsgák anyagának összeállítása, lebonyolítása 

 Felvételi meghallgatások (csütörtök, péntek, hétfő) 

 Az év végi beszámolók kezdete 

 

2018.05.23. Országos kompetenciamérések az általános iskolákban 

2018.05. Fellépés - Anyák napi műsorok 

2018.05. Pünkösdi Népdalünnep, Országos Népdaléneklési Verseny 

2018.05. Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat (?) 

2018.05.27. Városi Gyereknap 
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Június 

 

 Az év végi vizsgák lebonyolítása 

 Felvételi meghallgatások eredményeinek kihirdetése 2018/19. tanévre 

 Tanulói létszámok vizsgálata, felmérése a 2018/19. tanévre 

 A tanévzáró ünnepély műsorának tervezése 

 Tanévzáró értekezlet 

 

2018.06. Fellépés - Juniális, Felsőpakonyi sportpálya 

2018.06.15. A 2017/2018. évi tanév utolsó tanítási napja 

 

~♫~ 
 

 

 

 

Zabán László Károly 

tanszakvezető 
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A GYÁLI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

ZENEISMERET TANSZAKÁNAK 2017-2018-OS MUNKATERVE 

 

 

Személyi feltételek:  

A tanszakon tanító tanárok: 

 Agócsné Polgár Aranka – Herman Ottó Általános Iskola 

 Ácsné Földi Judit - Ady Endre Általános Iskola és Bartók Béla Általános Iskola 

 Remetei László - Ady Endre Általános Iskola és Bartók Béla Általános Iskola 

o (2015-2016-os tanévtől a billentyűs tanszakhoz is tartozik, mint korrepetitor és 

kötelező zongora tanár) 

A zeneismeret tanszakhoz tartoznak még:  

 Magánének tanszak: Simon Anikó 

 Népzene tanszak: Zabán László Károly 

 

Szeptember 

Szervezési feladatok 

 Órarend elkészítése 

 Tankönyvrendelés lebonyolítása  

 Adminisztráció 

 Naplók elkészítése 

 Tanmenetek átnézése, javítása, ha szükséges  

 Tanulmányi kirándulás tervezése 

Szakmai munka 

 Az előző tanév anyagának ismétlése az egyes évfolyamokon 

 Új tanulók beintegrálása csoportjaikba 

 Felmérő íratása az ismételt anyagból 

Kórusmunka 

 Felkészülés a Zenei Világnap tiszteletére megrendezendő hangversenyre a 

gyermekkórussal  

 A már hagyománnyá vált szerepléseink műsorszámainak kiválasztása, megbeszélése 

 

Október 

Szakmai munka 

 Ismerkedés az új tankönyvekkel és segédanyagokkal, valamint az érdemi munka 

megkezdése 

 Felkészülés megkezdése a február 2. felében megrendezésre kerülő Házi Szolfézs 

Versenyre  

 A Művészeti Alapvizsgára való felkészülés a 6. évfolyamon  

 Írásbeli beszámoló az októberi tananyagból 

Kórus 

 Szereplés a Zenei Világnap tiszteletére megrendezett hangversenyen  

 Az adventi és karácsonyi hangverseny műsorának véglegesítése, kották 

sokszorosítása, szortírozása, próbák megkezdése 

 

November 

Szakmai munka 

 A dallamírás, népdalelemzés gyakorlása, majd folyamatos készségszintre emelése a 

Művészeti Alapvizsga sikerességének érdekében 

 Folyamatos felkészülés a Házi Szolfézs Versenyre 
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 Írásbeli beszámoló a novemberi tananyagból 

Kórus 

 A kiválasztott kórusművek gyakorlása, memorizáltatása, zenei megformálása, 

összpróbák 

 

December 

Szakmai munka 

 A Házi Szolfézs Versenyre való folyamatos felkészülés 

 Az első féléves anyag összefoglalása 

 A félévi tesztek típusfeladatainak gyakorlása 

 A félévi beszámolók megíratása 

Kórus 

 A kórusművek összpróbái az ünnepi hangversenyekre 

 Adventi hangversenyen való fellépés 

 A karácsonyi hangversenyen való szereplés a Bartók Béla Általános Iskolában, 

valamint a szabadtéri fellépés a Polgármesteri Hivatal előtt 

 

Január 

Szakmai munka 

 A félévi tesztek kiértékelése, esetenként javítók íratása 

 A féléves munka értékelése 

 Érdemjegyek megállapítása, napló féléves lezárása 

 A zeneismeret tanszak első féléves tanszaki beszámolójának elkészítése 

 Felkészülés a Házi Szolfézs Versenyre 

 A szolfézs verseny résztvevőinek véglegesítése 

 A második félév anyagának elkezdése 

Kórus 

 A márciusban megrendezésre kerülő, hagyományőrző Kamarazenei Találkozóra a 

művek kiválasztása, felkészülés megkezdése a gyermekkarral  

  

Február 

Szakmai munka 

 A Házi Szolfézs Versenyen megrendezése 

 Rajzpályázat meghirdetése a tavalyi évhez hasonlóan, új témákban a Kamarazenei 

Találkozóra: 

 Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei 

Kórus 

 A Kamarazenei Találkozóra való folyamatos felkészülés, gyakorlás a gyermekkarral 

 

Március 

Szakmai munka 

 

 A Művészeti Alapvizsga és Művészeti Záróvizsga típusfeladatainak gyakorlása 

 A Művészeti Alapvizsga és Művészeti Záróvizsga anyagainak kiválasztása, 

feladatlapok összeállítása, sokszorosítása 

 A rajzpályázat eredményhirdetése, legszebb munkák kiválasztása a Kamarazenei 

Találkozó színpadképének dekorálására 

Kórus 

 Fellépés a Kamarazenei Találkozón a gyermekkórussal  
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Április 

Szakmai munka 

 Az éves tananyag rendszerezése, a feladatok egyeztetése a közelgő vizsgákra  

 Az év végi vizsgaanyag kijelölése, gyakorlása 

 Folyamatos felkészülés a művészeti vizsgákra 

Kórus 

 A tanévzáró ünnepély műsorának megtervezése, a művek gyakorlásának megkezdése 

 

Május 

Szakmai munka 

 Készülés a vizsgákra 

 Az év végi vizsgák lebonyolítása zeneismeret tárgyból 

 A Művészeti Alap,- és Záróvizsgák megíratása 

Kórus 

 A tanévzáróra kiválasztott művek szinten tartása, gyakorlása 

 

Június 

Szakmai munka 

 A hangszeres vizsgákon való közreműködés bizottsági tagokként 

 Az esetleges pótvizsgákra való új feladatlapok összeállítása, sokszorosítása 

 Pótvizsga megtartása 

Kórus 

 Szereplés a tanévzáró ünnepélyen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Remetei László 

                   tanszakvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodaly-gyal.eu/
mailto:gyalizene@gmail.com


  

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kodaly-gyal.eu; gyalizene@gmail.com 

OM: 040060, PE2701 
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eseménynaptár 
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A u g u s z t u s 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. k     

2. sz 8-12 Ügyelet Tóth I.  

3. cs     

4. p     

5. sz     

6. v     

7. h     

8. k     

9. sz 8-12 Ügyelet Simon A.  

10. cs     

11. p     

12. sz     

13. v     

14. h     

15. k     

16. sz 8-12 Ügyelet Simon A.  

17. cs     

18. p  
Tanszakvezetői munkatervek beküldési 

határideje 
tanszakvezetők  

19. sz     

20. v  Nemzeti ünnep – Városi ünnepség   

21. h 10:30 Vezetői értekezlet int.vez.  

22. k 9:30 Kibővített vezetőségi egyeztetés 

int.vez., 

tanszakvezetők 

tanárok 

 

23. sz     

24. cs 10:30 
Tanszaki értekezletek, tanszaki munkatervek 

véglegesítése 

tantestület, 

tanszakvezetők 
 

25. p 

10:00 

 

 

Tankerületi vezetői értekezlet (Gyáli Ady E. Ált. 

Isk.) 

Végleges tantárgyfelosztás leadása 

Meghívók a tanévnyitó ünnepélyre 

int.vez. 

 

int.vez. 

Zabán L., 

iskolatitkár 

 

26. sz     

27. v     

28. h 
10:30 

 

Alakuló tantestületi értekezlet  

Telephelyek bejárása 

int.vez.hely. 

vezetőség 
 

29. k 10:30 Tanévnyitó értekezlet int.vez.  

30. sz  

Tervezési feladatok 

Tanév végi beszámoló leadása 

Éves munkaterv leadása 

tantestület 

int.vez. 

int.vez. 

 

31. cs  
Szervezési feladatok 

Általános iskolai tanévnyitó ünnepélyek 
tantestület 

Ady: 18:00 

Bartók: 18:00 
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S z e p t e m b e r 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. p 

8:00 

15:00 

18:00 

Általános iskolai tanévnyitó ünnepélyek 

Egyeztetések, próba, teremrendezés 

Tanévnyitó ünnepély 

 

tantestület 

 

Zrínyi: 8:00 

 

 

2. sz     

3. v     

4. h 16-18 Pótfelvételi (Ady, Bartók, Zrínyi isk.) tantestület szórólapok, plakát 

5. k 16-18 Pótfelvételi (Ady, Bartók, Zrínyi isk.) tantestület szórólapok, plakát 

6. sz  

Tanulói létszámegyeztetés 

 

Zeneiskolai tantermek egyeztetése az iskolákkal 

tantestület, 

titkárság 

kapcsolattartók 

 

7. cs  

Zeneismeret csoportbeosztások 

Eszközök szállítása a telephelyekre, tantermek 

berendezése 

szolfézstanárok

tantestület 
 

8. p  Órabeosztás tantestület  

9. sz     

10. v     

11. h  Órarend szerinti tanítás kezdete   

12. k     

13. sz     

14. cs 10:30 Tantestületi munkaértekezlet (Éves munkaterv) int.vez.  

15. p     

16. sz     

17. v     

18. h 10:30 
Zenei világnapi koncert feladatok egyeztetése, 

műsor leadási határidő 

tantestület plakát, meghívók 

készítése 

19. k     

20. sz     

21. cs     

22. p  Az 1. félévi tervezett anyag összeállítása tantestület  

23. sz  Felsőpakony falunap 
Agócsné P. A., 

Zabán L. 
 

24. v     

25. h     

26. k     

27. sz 9:00 Tankerületi vezetői értekezlet int.vez.  

28. cs     

29. p  Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása tantestület  

30. sz     
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O k t ó b e r 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. v     

2. h 18:00 Zenei világnap hangverseny tantestület 
emléklapok:  

9000 Ft 

3. k  Ped. önértékelés indítása (R. L., Z. L.)   

4. sz 10:30 
Tantestületi munkaértekezlet (Kamarazenei Tal. 

+ karácsonyi hgv-ek az iskolákba, óvodákba?) 
int.vez.  

5. cs     

6. p  
XIV. Gyáli Kamarazenei Találkozó és Verseny 

tervezet összeállítása 

Koltavári-T. 

H., Tyukodi L., 

Zabán L. 

 

7. sz     

8. v     

9. h     

10. k 13-18 Térítési díj fizetés az Ady iskolában isk. titkár  

11. sz 13-18 Térítési díj fizetés az Ady iskolában isk. titkár  

12. cs     

13. p  
Térítési és tandíjak befizetési határideje 

1. növ.hangverseny műsor leadási határidő 
tantestület  

14. sz  XVIII. kerületi Szüreti Fesztivál Zabán L.  

15. v     

   

2017. október: 

Területi válogató a XIV. Országos Lubik Imre 

Trombitaversenyre, Dunakeszi 

Tyukodi L. 
útiköltség: 9200 Ft 

(2 autó) 

16. h  
XIV. Gyáli Kamarazenei Találkozó és Verseny 

meghirdetése az új feltételekkel 

Koltavári-T. 

H., Tyukodi L., 

Zabán L. 

 

17. k     

18. sz     

19. cs 17:30 1. növendékhangverseny (Bartók aula)   

20. p     

21. sz     

22. v     

23. h  Nemzeti ünnep – Városi ünnepség   

24. k     

25. sz     

26. cs     

27. p  
Utolsó tanítási nap 

Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása 

 

tantestület 
 

28. sz     

29. v     

30. h     

31. k     
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N o v e m b e r 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. sz  Mindenszentek   

2. cs     

3. p     

4. sz     

5. v     

6. h  Első tanítási nap   

7. k     

8. sz     

9. cs     

10. p     

11. sz     

12. v     

13. h 10:30 Tantestületi értekezlet (decemberi programok) int.vez.  

14. k  2. növ.hangverseny műsor leadási határidő tantestület  

15. sz     

16. cs     

17. p  

2017.11.17-19.:  

XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny, 

Zalaegerszeg 

Tyukodi L.  

18. sz     

19. v     

20. h     

21. k 17:30 2. növendékhangverseny (Bartók aula)   

22. sz     

23. cs     

24. p     

25. sz     

26. v     

27. h     

28. k     

29. sz     

30. cs     
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D e c e m b e r 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. p  Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása tantestület  

2. sz     

3. v     

4. h     

5. k     

6. sz     

7. cs 10:30 Tantestületi értekezlet (félévi meghallgatások) int.vez.hely.  

8. p     

9. sz     

10. v     

   
2017. december: 

Adventi népzenei koncert, Pestszentlőrinc 
Zabán L. 

Útiköltség:  

3 000 Ft 

(2 autó) 

11. h     

12. k     

13. sz     

14. cs     

15. p  

15-17. között: 

fellépés az Adventi kirakodóvásáron a 

Városközpontban. 

kórusvezetők  

16. sz     

17. v  Adventi hangverseny a Köz. Házban  emléklapok 

18. h     

19. k  Karácsonyi hangverseny – Bartók iskola   

20. sz     

21. cs  Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása tantestület  

22. p  
Utolsó tanítási nap – zeneiskolai tanítási szünet 

Ledolgoztuk: 12. 17-én 
  

23. sz     

24. v     

25. h  Karácsony   

26. k  Karácsony   

27. sz     

28. cs     

29. p     

30. sz     

31. v     
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J a n u á r 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. h  Újév   

2. k     

3. sz  Első tanítási nap   

4. cs     

5. p     

6. sz     

7. v     

8. h  Félévi meghallgatások első napja   

9. k     

10. sz     

11. cs     

12. p     

13. sz     

14. v     

   
2018. január:  

Regionális blockflöte verseny,Tápiószentmárton 
Tyukodi N. 

Útiköltség:  

15 000 Ft 

(3 autó) 

15. h     

16. k     

17. sz     

18. cs     

19. p     

20. sz     

21. v     

22. h     

23. k     

24. sz  3. növ.hangverseny műsor leadási határidő tantestület  

25. cs     

26. p  Az első félév utolsó napja   

27. sz     

28. v     

29. h 9:30 Osztályozó értekezlet int.vez.hely.  

30. k     

31. sz 17:30 3. növendékhangverseny (Bartók aula)   
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F e b r u á r 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. cs     

2. p  

A tanulók értesítése a félévi tanulmányi 

eredményekről 

Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása 

 

tantestület 

 

 

3. sz     

4. v     

   

2018. február: 

Abonyi regionális rézfúvós kamarazenei 

fesztivál és verseny 

Tyukodi L. 

Útiköltség:  

12 000 Ft 

(2 autó) 

5. h  Tanszakvezetői beszámolók beküldése tanszakvezetők  

6. k     

7. sz 9:30 Az I. félévet értékelő tantestületi értekezlet int.vez.  

8. cs     

9. p  

A II. félévi tervezett anyag összeállítása 

A félévi értékelő értekezlet jegyzőkönyvének 

összeállítása, továbbítása a tankerületnek  

tantestület 

 

iskolatitkár 

 

10. sz     

11. v     

   
2018. február második fele: 

Házi szolfézsverseny 

zeneismeret 

tanszak 

oklevelek, díjazás: 

20 000 Ft 

12. h  Ped. önértékelés indítása (Ty. L., Ty. N.)   

13. k     

14. sz     

15. cs  

2018.02.15-16.: 

Területi válogató a IX. Országos Jeney Zoltán 

fuvolaversenyre, Pomáz 

4. növ.hangverseny műsor leadási határidő 

Koltavári-

Tokár H. 

 

tantestület 

Útiköltség:  

10 000 Ft 

(2 autó) 

 

16. p     

17. sz     

18. v     

19. h     

20. k     

21. sz     

22. cs 17:30 4. növendékhangverseny (Bartók aula)   

23. p     

24. sz     

25. v     

26. h     

27. k     

28. sz     
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M á r c i u s 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. cs     

2. p  Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása tantestület  

3. sz     

4. v     

   

2018. március: 

III. Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres 

Műveire kiírt Országos Verseny, 

Kiskunfélegyháza 

Hauser A. 

Útiköltség:  

8 000 Ft 

(1 autó) 

   
2018. március: 

Tavaszi népzenei koncert, Pestszentlőrinc 
Zabán L. 

Útiköltség:  

3 000 Ft 

(2 autó) 

5. h  Rajzpályázat a Kamarazenei Találkozóra 
zeneismeret 

tanszak 
 

6. k     

7. sz     

8. cs     

9. p  

2018.03.09-11.:  

IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres 

szóló- és duóverseny, Győr 

Széki J. 

Útiköltség:  

23 500 Ft 

(2 autó) 

10. sz 10:30 

Pénteki munkanap 

Tantestületi értekezlet (XIV. Gyáli 

Kamarazenei Találkozó és Verseny) 

 int.vez. 

11. v     

12. h     

13. k     

14. sz     

15. cs  Nemzeti ünnep – Városi ünnepség   

16. p  Pihenőnap (ledolg.: 03. 10-én)   

17. sz     

18. v     

19. h     

20. k  5. növ.hangverseny műsor leadási határidő tantestület  

21. sz     

22. cs     

23. p  

2018.03.23-25.: 

IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, 

döntő: Kaposvár 

Koltavári-

Tokár H. 

Útiköltség:  

35 000 Ft 

(2 autó) 

24. sz     

25. v     

26. h     

27. k 17:30 5. növendékhangverseny (Bartók aula)   

28. sz  
Utolsó tanítási nap 

Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása 

 

tantestület 
 

29. cs     

30. p  Nagypéntek   

31. sz     
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Á p r i l i s 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

   
2018. április: 

Tisza’83 Népzenei Találkozó, Jászárokszállás 
Zabán L. 

Útiköltség:  

13 000 Ft 

(3 autó) 

   

2018. április: 

„Tiszán innen, Dunán túl” - Országos 

Népdaléneklési Verseny, Pest megyei forduló 

Zabán L. 

Útiköltség:  

5 000 Ft 

(1 autó) 

   

2018. április: 

III. Tulipánosláda Ifjúsági Népzenei Találkozó, 

Inárcs 

Zabán L. 

Útiköltség:  

4 000 Ft 

(2 autó) 

   

2018. április: 

Örkényi Cziffra György Alapfokú Művészeti 

Iskola VIII. Furulyaversenye 

Tyukodi N. 

Útiköltség:  

7 500 Ft 

(2 autó) 

1. v  Húsvét   

2. h  Húsvét   

3. k     

4. sz  Első tanítási nap  
Bartókban nincs 

tanítás 

5. cs    
Bartókban nincs 

tanítás 

6. p  
XIV. Gyáli Kamarazenei Találkozó és 

Verseny 

Koltavári-

Tokár H., 

Zabán L. 

Bartókban nincs 

tanítás 

3 fős zsűri 

tiszteletdíja, 

útiköltségtérítés; 

emléklap, oklevél, 

ajándék: 

220 000 Ft 

7. sz     

8. v     

   
Április második hetében: 

Házi zongoraverseny 

Dudicsné G. 

E., Hauser A. 

oklevelek, díjazás: 

20 000 Ft 

9. h     

10. k     

11. sz  

2018.04.11-23. 

Területi válogató a XII. Országos Mélyrézfúvós 

Versenyre, Veresegyház 

Tyukodi L. 

Útiköltség:  

7 500 Ft 

(2 autó) 

12. cs     

13. p  6. növ.hangverseny műsor leadási határidő tantestület  

14. sz     

15. v     

16. h     

17. k     

18. sz 10:30 
Tantestületi értekezlet (Hangszervélasztó nap 

szervezése) 
int.vez.  

19. cs     

20. p 17:30 6. növendékhangverseny (Bartók aula)   

21. sz  

Hétfői munkanap – zeneiskolai tanítási szünet 

Ledolgozzuk: 05. 27-én, a Városi 

Gyermeknapon 

  

22. v     

23. h     
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24. k     

25. sz     

26. cs     

27. p  Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása tantestület  

28. sz     

29. v     

30. h  Pihenőnap (ledolg.: 04. 21-én)   
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M á j u s 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

   

2018. május: 

Országos Népdaléneklési Verseny és Népzenei 

Találkozó - Pest megyei forduló 

Zabán L. 

Útiköltség:  

3 000 Ft 

(1 autó) 

   

2018. május: 

Országos Népdaléneklési Verseny és Népzenei 

Találkozó - Döntő 

Zabán L.  

   
2018. május: 

Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat 
Zabán L. 

Útiköltség:  

11 500 Ft 

(1 autó) 

1. k  A munka ünnepe   

2. sz  l. héten: Házi fúvós verseny  
oklevelek, díjazás: 

20 000 Ft 

3. cs     

4. p     

5. sz     

6. v     

7. h     

8. k     

9. sz  7. növ.hangverseny műsor leadási határidő tantestület  

10. cs 10:30 Tantestületi értekezlet (vizsgák) int.vez.hely.  

11. p     

12. sz     

13. v     

14. h     

15. k     

16. sz 17:30 7. növendékhangverseny (Bartók aula)   

17. cs     

18. p     

19. sz     

20. v  Pünkösd   

21. h  Pünkösd   

22. k     

23. sz     

24. cs     

25. p     

26. sz     

27. v  Hangszerválasztó a Városi Gyermeknapon tantestület  

28. h 
 

16-18 

Vizsgaidőszak kezdete 

Felvételi meghallgatások 

 

int.vez.hely. 
 

29. k 16-18 Felvételi meghallgatások int.vez.hely.  

30. sz     

31. cs     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodaly-gyal.eu/
mailto:gyalizene@gmail.com


  

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kodaly-gyal.eu; gyalizene@gmail.com 

OM: 040060, PE2701 
 

44 
 

 

 

J ú n i u s 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

   
2018. június: 

Művészeti Nap, Pestszentlőrinc 
Zabán L. 

Útiköltség:  

1 000 Ft 

(1 autó) 

1. p  Naplók, munkaidő-nyilvántartások leadása tantestület  

2. sz     

3. v     

4. h  
Felvételi meghallgatások eredményeinek 

postázása 
iskolatitkár  

5. k     

6. sz     

7. cs     

8. p  

2018.06.08-10.: 

XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny, 

Kiskunfélegyháza 

Tyukodi L. 

Útiköltség:  

15 500 Ft 

(2 autó) 

9. sz     

10. v     

11. h     

12. k     

13. sz     

14. cs 10:30 Osztályozó értekezlet int.vez.hely.  

15. p  
Utolsó tanítási nap 

Tanügyi dokumentumok írása 

 

tantestület 
 

16. sz     

17. v     

18. h  Tanügyi dokumentumok írása tantestület  

19. k  Tanügyi dokumentumok írása tantestület  

20. sz  Tanügyi dokumentumok írása tantestület  

21. cs 18:00 Tanévzáró ünnepély int.vez.hely. tervezett időpont! 

22. p 10:30 Tanévzáró értékelő értekezlet (Bartók) int.vez.  

23. sz     

24. v     

25. h  Eszközök raktározása (Bartók) tantestület  

26. k  Dokumentáció rendszerezése (Bartók) tantestület  

27. sz  Tanügyi dokumentumok archiválása 
int.vez.hely., 

isk. t. 
 

28. cs  Szabadságok ütemezett kiadása 
tantestület 

int.vez. 
 

29. p     

30. sz     
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J ú l i u s 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. v     

2. h     

3. k     

4. sz  Ügyelet   

5. cs     

6. p     

7. sz     

8. v     

9. h     

10. k     

11. sz  Ügyelet   

12. cs     

13. p     

14. sz     

15. v     

16. h     

17. k     

18. sz  Ügyelet   

19. cs     

20. p     

21. sz     

22. v     

23. h     

24. k     

25. sz  Ügyelet   

26. cs     

27. p     

28. sz     

29. v     

30. h     

31. k     
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A u g u s z t u s 
 

Nap Óra Feladat, esemény Felelős 
Előzetes tennivalók, 

egyéb tudnivalók, 

határidő, költség 

1. sz 8-12 Ügyelet   

2. cs     

3. p     

4. sz     

5. v     

6. h     

7. k     

8. sz 8-12 Ügyelet   

9. cs     

10. p     

11. sz     

12. v     

13. h     

14. k     

15. sz 8-12 Ügyelet   

16. cs     

17. p     

18. sz     

19. v     

20. h  Nemzeti ünnep   

21. k     

22. sz     

23. cs     

24. p     

25. sz     

26. v     

27. h     

28. k     

29. sz     

30. cs     

31. p     

S z e p t e m b e r 
1. sz     
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