
Forrás Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve a  

2018-2019 tanévre 

 

A nevelőtestület szeptember 3-i alakuló értekezletén megtárgyalta, majd szeptember 7-i 

tanévnyitó értekezletén elfogadta a tanév munkatervét.  

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet és a 3/2011. /I. 

26.) NEFMI rendelet által meghatározott tantervi program, és az igazgató által jóváhagyott 

Pedagógiai program alapján végzi munkáját. A Közoktatási és Köznevelési törvény 

módosításait, és az oktatást, működést befolyásoló törvényi előírásokat betartja. 

 

Személyi feltételek: 

2 fő kinevezett dolgozó (oboa, furulya tanszakon) 

2 fő óraadó (zongora, valamint szintetizátor-keyboard tanszakon) 

2 fő óraadó, aki áttanít az általános iskolából (szolfézs és képzőművészet tanszakon) 

A dolgozók mindegyike rendelkezik szakos diplomával. 

 

Továbbképzés: 

Az intézményben dolgozó pedagógusok továbbképzése a tantestület által elfogadott 

beiskolázási tervben foglaltak alapján történik. 

 

Tárgyi feltételek: 

A tardi művészeti iskola közösen használja az általános iskolával az épületet, a külön 

szaktanterem megoldott. A termek visszhangosak, a hangszigetelés jelenleg nem megfelelő. 

Az iskola hangszerállománya még bővítést igényel. Jelenleg 1 db zongora, 2 db pianino, 1 db 

elektromos zongora, 2 db szintetizátor, 3 db szopránfurulya áll a rendelkezésünkre, valamint 

oboát tanuló növendékeinknek együttműködési szerződés keretében kölcsönzünk hangszert a 

Füzesabonyi Reményik Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskolától. 

Kottatárunk és a zeneoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése folyamatos.  



A képzőművészet tanszak eszközigénye még nagyobb, mint a zeneművészeté, szintén 

folyamatos bővítésre, pótlásra szorul. Az idei tanévben szeretnénk egy présgépet vásárolni, 

amely nagyban megkönnyítené a tanszakon tanulók munkáját. 

A 2018-2019 tanévtől Harsány községben is Művészeti Iskola működtetését kezdjük meg 

furulya tanszakon. Az oktatáshoz szükséges helyiségeket a község Közösségi Házában 

béreljük, valamint a tanításhoz szükséges felszereléseket intézményünk biztosítja. Ez év 

feladatai közé tartozik az új telephely hangszerekkel, valamint kottákkal, egyéb eszközökkel 

való felszerelése. 

 

Tanulói létszám: 

zeneművészet tanszakon: 53 fő 

képzőművészet tanszakon: 29 fő 

 

A tanév kiemelt feladatai: 

- a pedagógiai programban meghatározott nevelési elvek alapján végezni munkánkat 

- rendezvények szervezése, lebonyolítása 

- hangszerek vásárlása pályázati összegből 

- felkészítés versenyekre, találkozókra 

- adminisztrációs feladatok pontos elvégzése 

- az érintett növendékek felkészítése az alapvizsgára 

- az intézményi önértékelés lebonyolítása 

- keresni (folyamatosan) óraadó szakembert a gitár tanszakának beindításához, valamint a 

zongora és a szintetizátor tanszak óraadóit igyekezni egész állású kollégával pótolni, 

hogy a tanulók létszámát tudjuk bővíteni 

- a művészeti képzést megkezdett tanulókat megtartani a képzésben, motiváció és 

szereplési, megjelenési lehetőségek által is 

 

 A tanév rendje: 

Szeptember 2. 16.00   Tanévnyitó ünnepség 
 

Szeptember 3.  Alakuló értekezlet    felelős: Árvai Beáta 
 

Szeptember 3-6.  Pótbeiratkozás, órabeosztás   felelős: Árvai Beáta 
 



Szeptember 7.  Tanévnyitó értekezlet    felelős: Árvai Beáta 
 

Szeptember 7.  Első tanítási nap    felelős Árvai Beáta 
 

Október 1.   Törzslapok, naplók, bizonyítványok leadási határideje   

         felelős: Árvai Beáta 

 

Október 1.   A zene világnapja – vetélkedő alsósoknak  felelős: Szendrei Klára  
           Árvai Beáta 

Október 13.  Szombati munkanap (Október 22 hétfő bedolgozása) 
 

Október 22.  Pihenőnap 
 

Okt- 30-Nov. 3. Őszi Szünet 
 

November 10.  Szombati munkanap (November 2. bedolgozása) 

 

November 13.  Első féléves térítési-és tandíjak befizetési határideje 

 

December 3-14-ig  Tanszaki hangversenyek    felelős: Nagyné R. Zsuzsa 

            Bacsi József 
           Garamvölgyi-Bene 

           Beáta 
            Árvai Beáta 

December 15.  Szombati munkanap (December 31. bedolgozása) 
 

December 9.  Hálaadó nap (közös ünnepség az Ált. Isk-val) felelős: Juhász Tibor
      

Dec.24-Jan.2-ig Téli szünet 
 

Jan. 14-25-ig    Képzőművészet tanszak vizsgakiállítása  felelős: Juhász Tiborné 
 

Január 9.  Újévi Zenetanári Hangverseny  felelős: Árvai Beáta 

 

Január 15.  Zeneiskolai vizsga (Harsány)   felelős: Árvai Beáta 
 

Január 16.  Zeneiskolai vizsga (Tard)   felelős: Árvai Beáta 
 

Január 25.  Az első félév lezárása    felelős: Árvai Beáta 
 

Március 12.  Második félévi térítési-és tandíjak befizetési határideje 

 

Március 27.  Tavaszi hangverseny    felelős: Árvai Beáta 
 

Április 5-6-ig  VI. Országos Kerámia és szobrászat verseny  felelős: Juhász Tiborné 
 

Ápr. 12-14-ig  X. Országos Czidra László Furulyaverseny    

        felelős: Garamvölgyi-Bene Beáta 

 

Április 17.  Ki mit tud?     felelős:                      



 

Ápr. 18-23-ig  Tavaszi szünet 
 

Május 10.  Támogatói est (közös alkalom az Ált. Isk.-val) felelős: Juhász Tibor 

 

Május 17-18-ig VI. Országos Grafikai Verseny  felelős: Juhász Tiborné 

 

Máj. 27- Jún. 7-ig   Képzőművészet tanszak év végi vizsgakiállítása 
         felelős: Juhász Tiborné 

 

Május 27.   Szolfézs vizsga (Harsány)   felelős: Szendrei Klára 

 

Május 28.  Év végi zeneiskolai vizsga (Harsány)  felelős: Árvai Beáta 

 

Május 29.  Év végi zeneiskolai vizsga (Tard)  felelős: Árvai Beáta  

 

Május 30.   Szolfézs vizsga (Tard)   felelős: Szendrei Klára

  

 

Június 11.  Utolsó tanítási nap a Művészeti Iskolában 

 

Június 12-13.  Művészeti Iskola beiratkozás   felelős: Árvai Beáta 

 

Május 31.   Képzőművészet tanszak év végi vizsga  felelős: Juhász Tiborné 

 

Június 14.  Tanévzáró értekezlet    felelős: Árvai Beáta 

 

Június 22.  Tanévzáró ünnepély    felelős: Juhász Tibor 
           Guba István 

 

Június 24-28-ig Zenei tábor     felelős: Árvai Beáta 

 

 

A munkatervben a tanév folyamán előfordulhatnak változások, a tantestület jóváhagyása 

mellett. 

 


