
 

 

 

 

 

  

 

Alapfokú Művészeti Iskola 

2019/2020 –as tanév 

 



 

 

   A nevelőtestület 2019. augusztus 30-ai alakuló értekezletén megtárgyalta, majd 

a szeptember 6-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: 

 1 fő kinevezett dolgozó (furulya tanszakon) 

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

tanszakon) 

 2 fő részmunkaidős (furulya és korrepetitor, gitár) 

 3 fő óraadó (hegedű, Szintetizátor-keyboard és furulya tanszakon) 

 

Továbbképzés: 

A továbbképzések támogatása továbbra is kiemelt feladatunk. 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. Szeretnénk még év elején a hangszigetelést megoldani a 

zeneteremben.  



 

 

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

2 db pianínó, 1 db elektromos zongora, 2 db szintetizátor, 8 db szopránfurulya, 6 

db altfurulya, 2 db tenorfurulya, 2 db basszusfurulya és 8 db gitár áll a 

rendelkezésünkre.          

            

 Szeretnénk fejleszteni az állományt fafurulyákkal-versenyhangszerekkel. 

Az elmúlt tanévben több diákunk is dobogósan szerepelt megyei és nemzetközi 

furulyaversenyeken és ezt a színvonalat csak minőségi hangszerekkel tudjuk a 

közeljövőben teljesítni. Szoprán és altfurulyából szeretnénk vásárolni Moeck 

vagy Mollenhauer márkájú minőségi furulyát. 

Kottatárunk és a zeneoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése 

folyamatos. Tardon új tanszakkal bővültünk. Ettől a tanévtől kezdve gitáron is 

tanulhatnak a növendékek, melyhez a kottatárunkat, bővítenünk kell, valamint új 

kottatartókat, tokokat is be kell szereznünk. 

A képzőművészet tanszak eszközigénye még nagyobb, mint a 

zeneművészeté, szintén folyamatos bővítésre, pótlásra szorul. A képzőművészeti 

tanszakon is folyamatosan bővülő növendéklétszám látható, valamint 

rendszeresek a versenyeken való kimagasló, dobogós eredmények.  

 Grafikai nyomtatáshoz szeretnénk festékanyagot - alapszíneket és hengert- 

vásárolni. Szitázáshoz szükségünk lenne kétféle méretű szitakeretre és 

festékanyagokra.   Ezen kívül, a jövőbeni nagyobb tervszámunkra az, hogy 

kerámia kemencét/tűzzománc kemencét vásároljunk. 

 

 

 

 



 

 

Harsányi telephelyünk: 

 

A 2019-2020 as tanévben Harsány községben folytatódik a Művészeti 

Iskola működése, mely kiegészül hegedű és szintetizátor-keyboard tanszakokkal. 

Szintén év eleji feladatunk hegedűk illetve egy szintetizátor vásárlása, valamint a 

tárolásukhoz szükséges zárható szekrény beszerzése.  Ezen a telephelyen a 

szolfézs oktatáshoz szükséges egy mágneses –törölhető ötvonalas tábla, mely 

beszerzése folyamatban van. Az oktatáshoz szükséges helyiségeket a Közösségi 

Házban béreljük.        Jövőbeni célunk az, hogy ezen 

a telephelyen és még több tanszakkal bővüljünk, hogy a tanulók létszáma 

emelkedhessen. 

 

Tanulói létszám: 

 

Összesen: 99 fő 

 Zeneművészet tanszakon: 64 fő      

 

Furulya tanszak:35 

Szintetizátor-keyboard: 13 fő 

Gitár tanszak: 12 fő 

Hegedű tanszak: 2 fő  

Szolfézs:2 fő 

 

 Képzőművészet tanszakon: 35 fő  



 

 

A tanév kiemelt feladatai: 

 

 A pedagógiai programban meghatározott nevelési elvek alapján végezni 

munkánkat 

 Pedagógiai programunk minél magasabb szintű megvalósítása 

 Az új pedagógusok beilleszkedésének segítése 

 A munkánk megbecsülése, annak értékének védelme 

 A szakmai együttműködés fejlesztése 

 A pedagógusok folyamatos önképzése, továbbképzése 

 Rendezvények, hangversenyek, tanszaki hangversenyek szervezése, 

lebonyolítása 

 Felkészítés versenyekre, találkozókra 

 Hangszerek vásárlása pályázaton elnyert összegből 

 Adminisztrációs feladatok precíz elvégzése 

 A számonkérés sokoldalú, a tantárgyak sajátosságaihoz, a tanulók 

életkorához és képességeihez igazodó, következetes és rendszeres 

osztályozás 

 Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás 

 Zenei nevelés, művészeti tehetséggondozás 

 Az érintett növendékek felkészítése az alapvizsgára 

 Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtása 

 Keresni (folyamatosan) óraadó szakembert, zongora tanszakra, hogy a 

tanulók létszámát tudjuk bővíteni 

 A művészeti képzést megkezdett tanulókat megtartani a képzésben, 

motiváció és szereplési, megjelenési lehetőségek által is 

 Az művészeti iskola tanulmányi eredményének további emelése 

 

 



 

 

 A 2019/2020-as tanév rendje a művészeti iskolában: 

 

 

Dátum Tevékenység Felelős 
2019. augusztus 30. Művészeti Iskola alakuló értekezlet Garamvölgyi-Bene Beáta 

2019. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepség Garamvölgyi-Bene Beáta 

2019.szeptember 3-6 Pótbeiratkozás, órabeosztás Garamvölgyi-Bene Beáta 

2019. szeptember 6. Tanévnyitó értekezlet Garamvölgyi-Bene Beáta 

2019. szeptember 6. Művészeti iskola első tanítási napja   

2019.szeptember 30. 
Törzslapok, naplók, bizonyítványok Garamvölgyi-Bene Beáta 

leadási határideje   

2019. Október 1. A zene világnapja- alsós vetélkedő Szendrei Klára 

2019.október 26-nov. 
3. Őszi szünet   

2019. november 15. 
I. féléves térítési díjak/tandíjak 

Garamvölgyi-Bene Beáta 
befizetési határideje 

2019. november 20. 
I. Budakeszi Országos Furulya 

Garamvölgyi-Bene Beáta 
és Kamara verseny 

2019. december 2-13. Tanszaki Hangversenyek Minden zenetanár 

2019. december 7. 
Szombati munkanap 

  
(December 24. bedolgozása) 

2019. december 14. Igazgatói szünet   

2019. december 15. 
Hálaadó nap 

Juhász Tibor 
(Közös ünnepség az Általános Iskolával) 

2019. december 17. Adventi hangverseny Harsányban Garamvölgyi-Bene Beáta 

2019. dec. 21-jan. 5. Téli szünet   

2020. január 13-24. 
Képzőművészeti tanszak 

Juhász Tiborné 
I. félévi vizsgakiállítása 

2020. január 14. Zeneiskolai vizsga Harsányban Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020. Január 15. Zeneiskolai vizsga Tardon Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020. január 22. Újévi zenetanári koncert Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020. január 24. Az I. félév lezárása Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020. március 13. 
II. félévi térítési díjak/tandíjak 

Garamvölgyi-Bene Beáta 
befizetési határideje 

2020. április 8. Általános iskolai KI? Mit? Tud? Bajzátné Niké 

2020. április 22. Tavaszi hangverseny Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020. május Regionális Furulyaverseny Sátoraljaújhely Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020. május Nemzetközi furulyaverseny Érsekújvár Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020.május 25. Év végi szolfézs vizsga Tardon Szendrei Klára 

2020.május 26. Év végi szolfézs vizsga Harsányban Szendrei Klára 

2020.május 27. Év végi zeneiskolai vizsga Tardon Garamvölgyi-Bene Beáta 



 

 

2020. május 28. Év végi zeneiskolai vizsga Harsányban Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020. május 24-jún.4. 
Képzőművészeti tanszak 

Juhász Tiborné 
év végi vizsgakiállítása 

2020. június 9. Utolsó tanítási nap a Művészeti Iskolában Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020.június 
Művészeti Iskola beiratkozása 

Garamvölgyi-Bene Beáta 
a 2020/2021-es tanévre 

2020. június 12. Tanévzáró értekezlet Garamvölgyi-Bene Beáta 

2020.június 20. Tanévzáró ünnepély Garamvölgyi-Bene Beáta 

 

A Forrás Művészeti Iskola 2019/2020-as tanévi munkatervét a Művészeti Iskola 

nevelőtestülete 2019.szeptember 06-án megtartott tanévnyitó értekezletén 

elfogadta. A munkatervben a tanév folyamán előfordulhatnak változások, a 

tantestület jóváhagyása mellett. 

 

 

 

 

 

Tard, 2019.09.13.       Garamvölgyi-Bene Beáta

     


