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1. Jogszabályi háttér

A munkaterv elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk:

● A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

● A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.)

Korm. rendelet

● 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról

● A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet

● 202/2012. (VII.27) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

● Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramo

k/alapfoku_muveszetoktatas

● 22/2022. (VII. 29.)BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről

● Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,

valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016 (VI.10.) Korm. rendelet

● 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének

általános követelményeiről

● 2021/2022-es tanév munkáját értékelő beszámoló

● Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

● Szervezeti és működési szabályzat

● Házirend

Valamint az intézmény működését befolyásoló egyéb, gazdálkodással és szakmai működéssel

összefüggő központi törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi szabályozások.

●

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/alapfoku_muveszetoktatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/alapfoku_muveszetoktatas
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2. Helyzetelemzés

2.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok.

A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2022-2023-es tanévre szóló munkatervét

sikeresen teljesítette. Az idei tanévben a COVID által jelentett kihívások az első félév

második felét érintették. Ebben az időszakban előfordult, hogy bizonyos növendékek digitális

oktatásban kellett részesüljenek, illetve az is megesett, hogy néhány program -például féléves

képzős kiállításunk a magyar kultúra napján-elmaradt. Összességében elmondható azonban

az, hogy az előző évekhez hasonló korlátozások, melyek nagymértékben nehezítették az

alapfokú művészetoktatást ebben a tanévben nem voltak jellemzőek. Pozitív hozadéka a

digitális oktatásnak, hogy a pedagógusok továbbra is használják azon online platformokat,

melyeket a vírushelyzet rájuk kényszerített.

Az eszközök terén a legtöbb művészeti ágon ellátottságunk megfelelő. A tankerület és az

önkormányzat támogatja a képzőművészeti tanszak eszközigényeinek beszerzését. Az állami

Hangszercsere Programból 877.400 Ft erejéig részesültünk, melyből minden tanszak részére

tudtunk hangszereket beszerezni, elmaradásunk nincs. A táncművészeti ágon egyelőre

semmilyen eszközbeszerzés nem történt. Ezen a tanszakon elsősorban viseletekre és

megfelelő cipőkre, csizmákra lenne szükségünk ezért Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány

támogatásával pályáztunk a Csoóri Sándor Alaphoz. A pályázat keretében a

néptáncoktatáshoz szükséges eszközöket tudnánk beszerezni. A pályázat eredménye

egyenlőre nem ismert.

Mivel a 2020/2021-as tanév márciusától az oktatás tantermen kívüli keretek között folyt, ezért

a tanév elején megtörtént a növendékek tudásának felmérése, a szaktanárok feltérképezték a

növendékek nehézségeit illetve megtörtént a digitális oktatás során szerzett tapasztalatok

összegzése is. Szeptember hónapban megtörtént a tanmenetek elkészítése, felülvizsgálata és

elfogadása. Elkészült és elfogadásra került az éves munkaterv. A pedagógiai tervezés

kultúrája-részben a minősítések tapasztalatainak köszönhetően -az intézményegységeben

jelentősen erősödött. A 2021/2022-es tanév második felére az Oktatási Hivatal intézményi

tanfelügyeleti látogatást rendelt el, melyet a vírushelyzet miatt a következő tanévre 2022.

december 16. halasztottak. Az idei tanévben- tekintettel arra, hogy az előző tanévben öt
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minősítésre került sor az intézményegységben- pedagógus előmeneteli rendszer nem rótt

feladatot a művészeti iskolára. A tanévben pedagógusminősítés nem történt.

A tanév során megvalósult a személyre szabott művészeti oktatás mind a tehetséggondozás,

mind a felzárkóztatás terén. A tehetséggondozás terén az idei évtől először „B” tagozatos

tanulóink is volt zeneművészeti ágon illetve idén első alkalommal kiemelten tehetséges

képzőművészeti növendékeink önálló kiállítással jelentkeztek és képviselték iskolánkat.

Növendékeink számos versenyen sikeresen vettek részt mint az Országos Fuvola

minősítőverseny –Szentendre. vagy a Kis Zeneszerző verseny, mely online valósult meg. A

jövő évi tanszaki jelentkezések alapján több kiemelten tehetséges tanuló jelezte, hogy a jövő

évtől zeneművészeti továbbtanulás céljából B tagozatos szeretne lenni. A tehetséggondozást

kamarazenekarokon keresztül is folytattuk. Részben a jazz-dob tanszakra alapozva egy hat fős

zenekar jött létre az évben négy tanszak együttműködésével, illetve fafúvós s zongora

tanszakon is alakultak kamarazenekarok. A következő tanévben szeretnénk, ha a

kamarazenélés minden tanszakon beindulna, illetve ha minél több versenyen részt tudnánk

venni. Sajnos a tervezett térségi rajzverseny a téli vírushelyzet által okozott

kiszámíthatatlanság miatt nem valósult meg.

A tehetségazonosítást elősegítendő a zeneművészeti ágon belső mérési rendszert dolgoztunk

ki és indítunk el, mely elősegítheti a tehetségek könnyebb beazonosítását illetve

növendékeink általános állapotáról is képet ad. A rendszer tapasztalatait és esetleges

kiterjesztését a többi tanszakra jövő év kezdetén felül kell vizsgálnunk.

Hagyományos közösségépítő programjainkat többé kevésbe a szokásos rendben tudtuk

megrendezni. Nagy programjaink közül az egyetlen, ami online kiállítás keretében valósult

meg a képzősök féléves kiállítása volt a magyar kultúra napján. Igazán felemelő érzés volt,

hogy két év után ismét megrendezhettük Tehetség-napunkat, melyen a művészeti iskola 5

éves fennállását is ünnepeltük.

Mivel az utóbbi években jóval több növendék jelentkezik, mint akiket fel tudunk venni ezért a

tankerületnél kezdeményeztük a felvehető tanulók létszámának 200 főre emelését. Ennek az

átszervezésnek az írásos engedélyezése a tanév végéig nem történt meg.
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A külső kapcsolatok ápolása terén is sikerült a tanévben egyet előre lépni. Részt vettünk a

Sóskúton rendezett Művészeti Iskolák találkozóján melynek következtében a sóskúti

intézménnyel kapcsolatunk erőteljesebbé vált. A versenyeztetéshez kapcsolódóan is tettünk

szert új szakmai kapcsolatokra. mind a versenyre való felkészülés (pedagógus tanfelügyeleti

látogatás) mind a részvétel kapcsán.

Arculati szempontból fontos változás, hogy a tanév során kifejlesztésre került a művészeti

iskola önálló weboldala, mely teljes mértékben 2021. szeptember 1.-től elérhető.

Kiemelt feladataink a 2022/2023-as tanévre:

● Az év kiemelt feladata továbbra is infrastrukturális nehézségeink orvoslása

Sajnos, a művészeti iskola infrastrukturális fejlesztései a 2021/2022-es tanévben sem

valósultak meg. Az önkormányzat által tervezett új szárny tetőtér beépítése továbbra is a

tervezési szakasznál tart, illetve egyéb forrást sem sikerült találni a teremhiány orvoslására,

ezért művésztanáraink jelentős része továbbra is szükségtanteremben folytatja az oktatást. Ez

a következő évre azért hatalmas probléma, mert mivel növekszik az általános iskolai

osztályok száma így a művészetoktatás számára rendelkezésre álló tér csökken.

● Fel kell készülnünk a 2022-december 16-én esedékes intézményi tanfelügyeleti

látogatásra

Erre látogatásra egy hatalmas lehetőségként tekintünk, mely során mind a felkészülés idején

mind a látogatás alkalmával hasznos szakmai ismeretekkel bővíthetjük tudásunkat, mind az

intézményi vezetés mind a pedagógusok oldaláról.

● Meg kell erősítenünk a művészeti iskolán belüli mikroközösségek (tanszakok)

közösségépítő munkáját

A tanulói lemorzsolódás megakadályozására különböző kisebb volumenű események

szervezésével meg kell erősíteni a tanszakok közösségépítő munkáját, hogy a tanulók

érzelmileg köteleződjenek el tanszakuk iránt, ami csökkentheti a tanulói lemorzsolódást.
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● Megfelelő tanulásszervezéssel előmozdítani, hogy a növendékek megtapasztalják a

közös alkotás élményét

A közös alkotásnak közösségmegtartó ereje van ezért szükséges előmozdítani különböző

kamarazenekarok, kórus, közös képzőművészeti és néptánc események, művészetis

kirándulások megszervezését a tanévben, melyek hozzájárulnak mind a növendékek mind a

közösség épüléséhez.

● Adminisztrációs feladatok egységes rendszerben végzésének előmozdítása, E-KRÉTA

és Google tudásmegosztó továbbképzés szervezése, tanfelügyelettel kapcsolatos tájékoztatás

Az adminisztratív munka megkönnyítése érdekében szükséges egy belső továbbképzés

szervezése, mely során a pedagógusok tájékoztatást kapnak az E-KRÉTA használatáról

(E-napló, Törzslapok nyomtatása) az intézmény által használt Google alkalmazásokról és a

tanfelügyelethez kapcsolódó feladatokról.

● Az intézményegység honlapjának teljeskörű feltöltése, és folyamatos frissítése

A honlap kezelésének feladatát az intézményvezetéstől delegálni kell így lehetővé válna a

honlap teljeskörű feltöltése és az oldal folyamatos frissítése, mely hatékonyabbá tenné az

intézményegység kommunikációját.

● Tanulólétszámra és személyi állományra vonatkozó célkitűzések teljesítése

Képviselni azt a szakmai igényt, hogy a zeneművészeti és a képzőművészei tanszakokon

munkaközösségvezető fogja össze a művészeti ág munkáját. Előmozdítani, hogy a felvehető

tanulólétszám 200 főben kerüljön meghatározásra. Megvizsgálni azt, hogy lehetséges-e a gitár

tanszakon státuszbővítés, mivel erről a tanszakról az alacsony kapacitás miatt minden

tanévben sok növendéket utasítunk el.
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2.2. Személyi feltételek

Iskolánk személyi létszámát, összetételét a mindenkor érvényes törvények, rendeletek és

jogszabályok, valamint fenntartó által engedélyezett keretszámok határozzák meg.

Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése,

értékközvetítő szerepe és tevékenysége a biztosíték céljaink megvalósítására.

A személyi feltételek megfelelőek, bár az első az idei tanév, amikor több zenei tanszakról

kellett visszautasítanunk jelentkezőket helyhiány miatt.

2 fő pedagógus szülési szabadságon van, az ő helyettesítésük megoldott.

A személyi állománynak biztosítani kell a megfelelő létszámú szolfézs- és képzőművészeti és

néptánc csoportok létrehozását, illetve az egyéni zenei órák, kamarazenélés, korrepetíció

lehetőségét.

Az év során gyűjtött tapasztalatok alapján kezdeményezni kell, a gitár tanszak személyi

állományának bővítését illetve stabil személyi megoldást kell találni a zongora tanszak már

tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóinak oktatására.

Pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók száma:

Intézményvezető 1 fő

Intézményvezető-helyettes 1 fő

Pedagógus 14 fő

Ebből

Teljes állás 2 fő

Részmunkaidő 12 fő

Óraadó 6 fő

Szülési szabadságon 2 fő
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Pedagógus ellátottság

A tanszakok pedagógusellátottsága

Tanszak A tanszakon
tanító
pedagógusok
száma

Akkordikus (Gitár) 1 fő
Billentyűs (Zongora) 4 fő
Fafúvós (Fuvola, fife, fuvola) 2 fő

Ütős (Jazz-dob) 2 fő

Zeneelmélet (szolfézs) 1 fő
Képzőművészet 3 fő
Táncművészet (néptánc) 1 fő

A pedagógusellátottság 100 % -os. Az intézmény 6,5 pedagógus álláshellyel rendelkezik.

Üres álláshelyünk nincs. A tantestület tagjai főiskolai vagy egyetemi végzettséggel

rendelkeznek. A pedagógus életpálya modell alapján az alapfokú művészetoktatásban

dolgozókból:

Mesterpedagógus 2 fő

Pedagógus II. fokozat 1 fő

Pedagógus I. fokozat 8 fő

Gyakornok 1 fő
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2.3 Tárgyi feltételek

Székhely: Herceghalmi Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola, 2053 Herceghalom
Gesztenyés út 15.

Épület:

Intézményünkben az oktatás az általános iskola épületében történik. Az iskolában használt

termek mellett (számítástechnika terem, osztálytermek) újabb terek kerültek bevonásra, ahol

egyéni zenei oktatás folyik, ilyenek könyvtár külső raktár, dobterem, kistanári, foglalkoztató,

az irattár, és a tornacsarnok előtere. Kialakítás alatt van a könyvtár külső raktár egy újabb

termének bevonása a művészetoktatásba.

Fontos feladat lesz a rendelkezésre álló terek használatának lehető leghatékonyabb

összehangolása az általános iskolai oktatással, illetve a külső helyszínek és a képzőművészeti

szükségtanterem komfortosabbá tétele.

Jelenleg szükségtermekben folytatjuk a teljes képzőművészeti oktatást. A zenei tanszakok

közül a gitár, fafúvós tanszakok szintén szükségtermekben működnek, a jazz-dob oktatás és a

hozzá kapcsolódó iskolai zenekar gyakorlótermének jövőbeli használata bérlési vita miatt

bizonytalan.

A néptánc tanszak óráit az idei évben a tornacsarnokban tudjuk megoldani.

Sajnos, a tetőtér beépítése a művészetoktatás számára továbbra is tervezési szakaszban van. A

tanév során elsődleges feladat a művészetoktatás infrastruktúrájának rendezése.

A művészeti iskola által használt helyiségek a tanévben

Helyiség Tanszak
Informatika terem Zongora oktatás
Könyvtár külső raktár Fafúvós/Zongora oktatás/Tűzzománc
Külső Dobterem (1db helyiség) Jazz-dob/Zongora oktatás

Fejlesztő terem/ Gitár oktatás
A 4.b osztály előtere Képzőművészeti oktatás
A tornacsarnok előtere Képzőművészeti oktatatás
Fúvós terem Fafúvós oktatás
Kis tanári Szolfézs oktatás
Zongora terem Zongora oktatás
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Hiányzó helyiségeink:

� nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel

� szaktantermek a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel,

� zenei együttesek próbaterme a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel

� hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, szükséges berendezésekkel és

felszerelésekkel

Eszközök:

A tavalyi tanévben az állami fenntartónak és Herceghalom község önkormányzatának

köszönhetően mind a zene- mind a képzőművészeti művészeti ág hozzájutott ahhoz a

mennyiségű forráshoz, amelynek segítségével biztosítani tudta megfelelő működését.

Az állami fenntartó támogatásán kívül az község önkormányzata támogatásban részesíti a

képzőművészeti tanszakot, melyet eszközvásárlásra fordítunk. Az évindításhoz tankerületi

központ is hozzájárul.

Szükségünk van az alábbi tételekre:

� 3 db zongoraszék

� Néptáncruhák, kiegészítők

Zenei könyvtár

A kottatárunk jelenleg megfelelő. Bővítése azonban az állomány elhasználódása, valamint az

új zenepedagógiai kiadványok miatt is folyamatosan szükséges. Az idei évtől szeretnék, ha

minden növendék megkapná a zenei könyvtárból alapkottáját illetve a szolfézs tankönyvét.
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3. A 2022-2023-as tanév kiemelt céljai és feladatai

A 2022-2023-as tanév fontosabb időpontjait, a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023.

tanév rendjéről tartalmazza.

3.1 Pedagógiai

� Magas színvonalú, hatékony pedagógiai munka

� Félévente megrendezett növendék hangversenyek és művésztanári hangversenyek

� Az éves művészeti versenyeken, fórumokon való részvétel felmérése, a versenyekre

való felkészülés-felkészítés, a továbbtanulók segítése a felvételi vizsgákra

� Hozzájárulás az intézmény „Akkreditált Kiváló Tehetségpont" címének megőrzéséhez

� Pályázati lehetőségek folyamatos nyomon követése, a pályázati lehetőség

kihasználása

� Óralátogatások minden tanszakon, kiemelten a gyakornokoknál, illetve a minősítés

előtt álló kollégáknál

� A pedagógusok ötéves továbbképzési tervének figyelembe vételével a következő év

beiskolázási tervének elkészítése

� A hátrányos helyzetű tanulók fokozott segítése

� Az Érdi Tankerületi Központ művészeti iskoláival való kapcsolatrendszer elmélyítése,

közös programok beemelése az iskola életébe

� A 20/20I2. (Vll1.31.) EMMI rendelet alapján az intézményi önértékelés működtetése

� A 2011. CXC Köznevelési Törvényben és Végrehajtási Rendeleteiben foglaltak

érvényre juttatása

3.2 Tanügy igazgatási
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� A tantárgyfelosztás elkészítése, egyeztetése, valamint a KRÉTA rendszerbe való feltöltése.

� Adatszolgáltatások az Érdi Tankerületi Központ felé

� A KlR, KRÉTA és egyéb közoktatási platformok folyamatos frissítése, aktualizálása

� Térítési díj mérséklési kérelmek elbírálása: 2022. szeptember 30.

� Térítési -és tandíjak bevételezése:

I. félév befizetés: 2022. -október 1-ig.

� ll. félévben 2023. január 20-ig.

Felelős: Lukács Szilvia

3.3 Gazdálkodási

� Folyamatos egyeztetés és együttműködés gazdálkodási kérdésekben az alapfokú művészeti

iskola működtetői és fenntartói feladatait ellátó Érdi Tankerületi Központtal

3.4 Munkaügyi, személyügyi

� Személyi változásokból, munkaviszony megszűnésből és létesítésből adódó kinevezések és a

szeptemberi béremelés szerinti besorolások elkészítése

� Továbbképzésekre való beiskoláztatás

� A következő tanév beiskolázási tervének elkészítése, jóváhagyása.

� A köznevelési törvényből adódó feladatok ellátása

� Gyakornokok támogatása, segítésük a minősítési eljárásba történő jelentkezésben

3.6 Mérési és értékelési eredmények

Az intézmény folyamatainak kontrollja a belső ellenőrzési terv. A pedagógusoknak

munkaköri leírásuknak megfelelően, illetve a pedagógiai programban lefektetett

mérési/értékelési rendszer alapján kell végezniük ellenőrzési, értékelési feladataikat, amelyet
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majd az iskolavezetés összegez. A nevelés-oktatás hatékonyságának és eredményességének

biztosítása érdekében a pedagógus önértékelés egész évben folyamatos.

Feladat: Az önértékelésen átesett pedagógusok fejlesztési terveiben szereplő céljaiknak

támogatása

Határidő: folyamatos

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szaktanárok,

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.7. Stratégiai célok operatív lebontása: A pedagógiai program megvalósítása

� Személyre szóló, differenciált fejlesztés,

� ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás,

� a diákok esztétikai-művészi kifejezőképességének, kreativitásának fejlesztése,

motiváció és tér nyújtása a művészeti tevékenység elsajátításához,

� társas kapcsolatok, a közösségi élet iránti igény erősítése,

� a szociális-kulturális hátrányok csökkentése, különleges, egyéni fejlesztő programmal

a sajátos nevelési igényű tanuló nevelésének-oktatásának támogatása,

� az arra alkalmas, tehetséges növendék felkészítése szakirányú továbbtanulásra;

� rendszeres és ösztönző pedagógiai értékelés.

Feladat: Pedagógiai programunk szerinti munkavégzés, amely a munkaközösségi

munkatervekben és a személyre szóló tanmenetekben is megjelenik. A tanítványok teljesítsék

a helyi tantervben megfogalmazott követelményeket a differenciált fejlesztés során.

Határidő: a tanév során folyamatos

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők,

szaktanárok

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.8 Kiemelt feladataink
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A közösségfejlesztés céljából az idei tanévben 4 nagy eseményt szervezünk:

� HAMI őszi koncert

� HAMI adventi koncert

� HAMI költészet-napi koncert

� Tehetség-nap

Feladat: Az események megszervezése, koordinálása, végrehajtása.

Határidő: Az Eseménynaptárban rögzítettek szerint.

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők,

szaktanárok

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.9 Személyiség- és közösségfejlesztés

Művészeti nevelésünkben kettős feladatot látunk el: a gyermek egyéni fejlődését segítjük elő,
amely által egyben az emberi közösség fejlődését is támogatjuk.

Feladat:

� Tanulók személyiségének komplex kibontakoztatása

� Zenekarok, kamaraegyüttesek támogatása

� Iskolán belüli és kívüli programok, tanórán kívüli tevékenységek szervezése

Határidő: a tanév során folyamatos, valamint lásd az Eseménynaptárt.

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők,

szaktanárok

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.10. Tehetséggondozás, felzárkóztatás



Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola-Munkaterv 2022-2023

� Az „A” tagozaton tanuló növendékek által nyújtott teljesítmény színvonalának növelése

iskolai szinten.

Feladat: A szakmai munka célirányos feladat-meghatározása.

Határidő: folyamatos

Felelősök: intézményvezető-helyettes

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

� A zenei pályára készülő tanulók magas színvonalú felkészítése az eredményes

felvételi vizsgára.

Feladat: A „B” tagozatos tanulók külön vizsgarendszer szerinti beszámoltatása.

Határidő: Folyamatos

Felelősök: intézményvezető-helyettes, érintett szaktanárok

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

� A tehetséges növendékek számára kiírt helyi, területi, megyei és országos művészeti

versenyek összegyűjtése

Feladat: A növendékek haladási szintjének megfelelő versenyek összegyűjtése

Határidő: 2022.november

Felelősök: intézményvezető-helyettes, érintett szaktanárok

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.11. Zenei ismeretterjesztés-Képzőművészeti megjelenések-Táncház

Külső érdeklődők számára nyitott alkalmaink:

� Őszi HAMI koncert

Résztvevők: a HAMI növendékei, művész-tanárai és vendégek

A program várható ideje: 2022. október 24.(hétfő)
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� Adventi koncert

Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai, zenei együttesei, szólistái, az iskola

kórusa

A program várható ideje: 2022. december 12.(vasárnap)

� Képzős kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A program várható ideje: 2023. január 20.(péntek)

Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai

� Márton-napi táncház

Résztvevők: a HAMI növendékei, művész-tanárai és vendégek

A program várható ideje: 2022. november 11.(péntek)

HAMI költészet-napi koncert-Térségi rajzverseny díjátadó

A program várható ideje: 2022. április 18.(kedd)

Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai, zenei együttesei, szólistái

� Tehetség-nap-művészeti gála

A program várható ideje: 2022. május 26. (péntek)

Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai, vendégek, az iskola kórusa

3.12 Tanórán kívüli tevékenység, hagyományok

Egy intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul, így a sikeres hagyományainkat továbbra

is ápoljuk, fejlesztjük. E tanévben is megrendezésre kerülő hagyományos eseményeink:

� Zenei Világnap ( szept 30.)

� Őszi HAMI koncert (okt 24.)

� Táncház a Kukorica-Bálon

� Adventi reggelek (2022. nov 28-tól hétfőnként 11:00 órától)

� Adventi koncert (december 11.)
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� Iskolakarácsony (december 20.)

� Félévi hangversenyek

� A Magyar Kultúra Napja (jan 20.)

� Alapítványi Farsangi Bál (február)

� HAMI költészet-napi koncert (április 18)

� Év végi koncertek

� Tehetség-nap*(május 26)

� Tanszaki délutánok

� Tanszaki fórumok

� HAMI kirándulás (Erzsébet-tábor 2022.09.26-28)

A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra.

Feladat: A népszerű események színvonalas megrendezése

Határidő: Eseménynaptár szerint

Felelősök: szaktanárok, intézményvezető-helyettes

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.13. Ünnepek, megemlékezések

� A nemzeti ünnepekről iskolánk is megemlékezik. Aktuális zenei évfordulókra kiemelten

figyelünk.

Feladat: ünnepek, megemlékezések megtartása

Határidő: folyamatos

Felelős: szaktanárok
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A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.14. Humánerőforrás tervezés, fejlesztés

� Új kollégák beilleszkedésének elősegítése

Segítenünk kell az új kollégák beilleszkedését, a gyakornokok mellé kijelölt mentortanárok

munkáját. A mentortanár feladata a gyakornok felkészítése a pedagógus életpálya feladataira.

A mentor segíti a gyakornokot a beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok

gyakorlati megvalósításában.

Feladat: Mentorálási rendszer támogatása, alkalmazása.

Határidő: folyamatos

Felelős: intézményvezető, mentorok

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

� Belső tudásmegosztás, továbbképzés

Az általános pedagógiai témákkal foglalkozó továbbképzéseket, valamint szakmódszertani

továbbképzéseket a továbbiakban is támogatjuk. A belső tudásmegosztás érdekében

szervezett szakmai előadásokat, közös órákat, hospitálásokat a tanszakok maguk szervezik.

Feladat: akkreditált és nem akkreditált tanfolyamok elvégzése, munkaközösségi előadások,

közös órák, óralátogatások szervezése

Határidő: folyamatos

Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.15. Tanulók jutalmazása

Arra érdemes tanulóinkat minden tanév végén megjutalmazzuk. Oklevelet, ajándékot, a

legkiválóbbaknak aranyérmet adunk, melyet a fenntartó és az alapítvány közösen finanszíroz.

Feladat: meghatározott szempontrendszer alapján a tanulók kiválasztása, felterjesztése



Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola-Munkaterv 2022-2023
Határidő: a tanév vége előtt május hónapban

Felelősök: szaktanárok, munkaközösség-vezetők

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.16. Egyéb feladatok

� Partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása

Kapcsolatok

� A községben (Önkormányzat, Egyházak, Óvoda, KEK, Civil szervezetek),

� Az Érdi Tankerületi Központtal és az iskolákkal, kiemelten a művészeti oktatást

folytatókkal

� Herceghalmi Hírmondó

� Diákcsemege iskolaújság

Feladat: kapcsolattartás fenntartása, erősítése

Határidő: folyamatos

Felelősök: az iskola vezetősége, valamennyi, a konkrét eseményben érintett pedagógus

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

� Kapcsolattartás a szülőkkel:

A kapcsolattartás fórumai:

Összevont szülői értekezlet (2022. 09.19. -16:00)

Tanári fogadóórák (2022. november 7, 2023. április 17. )

Az iskolavezetés fogadóórái

Tobor-zóna

Az aulában lévő hirdetési felületeken
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E-mail-ben, (hami@herceghalomisk.hu)

Telefonon,

Személyes beszélgetés tanórák előtt és után. (indokolt esetben)

Honlapunk a hami.hehaiskola.hu naprakész információkkal való feltöltése fontos feladatunk.

Feladat: kapcsolattartás erősítése, információk határidőben történő kommunikációja,

Határidő: folyamatos, illetve feladattól függő

Felelősök: vezetőség, szaktanárok

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

3.17. Adminisztrációs tevékenység

Félévkor, és a tanév végén teljes körű tanügyi nyomtatványellenőrzést végzünk. Havonta

(minden hó 10-én) ellenőrizzük az E naplóvezetést, valamint a hangszerkölcsönzési naplók

(október-február) és törzslapok (október 1) kitöltését is.

Feladat: adminisztrációs beosztások elkészítése

Határidő: folyamatos, illetve a belső ellenőrzési terv szerint

Felelősök: pedagógusok, intézményvezető-helyettesek

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.18. Információ áramlás biztosítása a tantestület és a vezetőség között

Az iskolai munka összehangolása, a tervszerűség fokozása érdekében a pedagógusok számára

megfelelő időközönként az intézményvezető-helyettes Körözvényt állítja össze, mely

tartalmazza a szakmai és adminisztratív tudnivalókat, várható programokat, időpontokat és

felelősöket.

A körözvény a pedagógusok részére e-mailben kerül továbbításra.

Feladat: a Körözvény elkészítése (intézményvezető-helyettes)

Határidő: minden hónap első hete

Felelősök: iskolavezetőség

Feladat: Pedagógusok: A Körözvényben leírtak szerinti munkavégzés.

Határidő: folyamatos

http://hami.hehaiskola.hu
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Felelősök: pedagógusok

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető

3.19. Az iskolavezetés egyéb feladatai

Minden hét első munkanapján az iskolavezetés és az irodai dolgozók megbeszélést tartanak.

Az

intézményvezető értékeli az elmúlt hét eseményeit, beszámoltat és az elkövetkező hét aktuális

programjait, feladatait határozza meg.

Feladat: megbeszélések előkészítése

Határidő: munkahét első napja

Felelős: intézményvezető
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4. Művészeti ágak, tanszakok

Az oktatás formája: 8 évfolyamon történik. Jelenleg nyolc évfolyamon történik oktatás.
EK1-A6.

● Előképző osztályok (Ek 1-2, Hek 1-2)

● Alapfokú osztályok 1-6 évfolyamig

● B tagozat

Zeneművészet ág

� Fafúvós tanszak tárgyai: Furulya, fuvola

� Akkordikus tanszak tárgya: gitár

� Billentyűs tanszak tárgya: zongora

� Zeneismeret tanszak tárgyai: szolfézs,), zenetörténet-zeneirodalom (5.

évfolyamtól)

� Csoportos gyakorlati oktatás: kórus, kamarazene

Képző-és iparművészeti ág

� Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)

● Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam), Grafika és

festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam), Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó

gyakorlat (1–3. alapfokú évfolyam)

� Tanszakok és fő tárgyaik az alapfok 4.-6 évfolyamán:

● Szobrászat és kerámia tanszak – Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat,

● Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat,

● Fém– és zománcműves tanszak – Fém– és zománcműves műhelygyakorlat

● Kötelezően választható tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (4–6. évfolyam)
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Táncművészeti ág

● Főtárgy: Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) Néptánc (1–6. alapfokú
évfolyamon)
● Kötelező tantárgy: Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)
● Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:
Folklórismeret, Tánctörténet
● Választható tantárgyak:Népi játék (1–2. előképző évfolyamon), Néptánc
(1–6. alapfokú évfolyamon)
● Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú évfolyamon)

5. Tanulócsoportok

� Az iskolai alapdokumentumban engedélyezett maximális tanulói létszámunk 150
tanuló.

Beiratkozás a 2022/2023-es tanévre
(okt.1-ig változhat)

Képző- és iparművészeti ág 114 fő

Zeneművészeti ág 114 fő

Táncművészet ág 24 fő

Kétszakos fő

Beiratkozott növendékek száma fő

Fafúvós 32 fő

Gitár 18 fő

Jazz-dob 15 fő

Zongora 39 fő

Szolfézs 1 fő

Grafika és festészet 114 fő

Tűzzománc 50 fő

Kerámia 28 fő
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5.1 Egyéni hangszeres oktatás a zenei tagozaton (okt 1.-ig

módosulhat)

Tanszak Növendéklétszám Tanárok száma
Fafúvós 32 fő 2

Gitár 19 fő 1
Jazz-dob 14 fő 2
Zongora 39 fő 4

5.2 Csoportos elméleti oktatás a zenei ágazaton (szolfézs):

Szolfézs Növendéklétszám

EK 1 6

EK 2 16

A1 31

A2 29

A3-A4 16

B 6

Csoportok tanár száma:1

Csoportok száma: 7
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5.3 Csoportos gyakorlati oktatás a zenei ágazaton
Kamarazene: 7 csoport 26 fő

Csoport Növendéklétszám

Fafúvós 1 3

Fafúvós 2 3

Jazz-dob 1 4

Kis zenekar 4

Kezdő

kamara

4

Haladó

Kamara

4

Zongora

kamara

4

5.4 Csoportos gyakorlati oktatás képző -és iparművészeti ágazaton
Grafika és festészet

Csoportok tanárszáma: 2

Csoportok összlétszáma:114

Csoportok száma:7

Grafika és

festészet

Növendéklétszám

EK 1 11

EK 2 14

A1 19

A2 20

A3 13

A4 4

A5 4
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A6 3 fő

Tűzzománc

Csoportok tanárszáma: 1

Csoportok összlétszáma:50

Csoportok száma:4

Tűzzománc Növendéklétszám

A1 14

A2 15

A3-A4 14

A5-A6 7

Kerámia

Csoportok tanárszáma: 1

Csoportok összlétszáma:28

Csoportok száma:2

Kerámia Növendéklétszám

A1 14

A2-A5 14

5.5 Csoportos gyakorlati oktatás táncművészeti ágazaton
Néptánc

Csoportok tanárszáma: 1

Csoportok összlétszáma: 24

Csoportok száma:1

Néptánc Növendéklétszám

EK1-EK2 17

A1 7
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6. A tanév rendje

6.1 Szorgalmi idő

� Első tanítási nap: 2022. szeptember 1.

� Utolsó tanítási nap: 2023. június 15.

� A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart (félévi értesítés: jan. 27-ig)

� Tanítási napok száma: 183 nap

6.2 A tanítási szünetek időpontjai

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. a szünet utáni első tanítási nap

2022. november 7. .

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2023.

január 3.

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

12.

6.3 Felvételi, beiratkozás

� 2022.szeptember 1-9. Pótfelvételi és pótbeiratkozás a szabad helyekre a 2022/2023.tanévre

� 2023. április. Felvételi a 2022/2023-as tanévre

� 2023. május. Beiratkozás és térítési ill.  tandíj befizetése a 2023/2024-as tanévre

6.4 A vizsgák rendje

� Félévi művészeti vizsgák, tanszaki hangversenyek, vizsgakiállítás: 2023. január 9 - 2023.

január 20. között (előre egyeztetett időpontokban)

Az iskola 2023. január 27-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első

félévben elért tanulmányi eredményekről.

� Év végi művészeti vizsgák, vizsgakiállítás: 2023. május 29-június 9-ig



Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola-Munkaterv 2022-2023

� Szolfézs alapvizsga, művészi alapvizsgák 2023. június (jelentkezési határidő április 30)

6.5 Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, fogadó órák

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 24.

Résztvevők: valamennyi dolgozó

Felelős: intézményvezető-helyettes

Tanévnyitó értekezlet 2022. szeptember 13.

Téma: A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása

Résztvevők: valamennyi dolgozó

Felelős: intézményvezető-helyettes

I. félévi nevelőtestületi értekezlet 2023. január 30. 10:00

Téma: A tanulók 2022/2023-as tanév I. félévi munkájának értékelése.

A félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata.

Az I. félév szakmai és intézményműködési, valamint munkaügyi tapasztalatai.

Résztvevők: valamennyi dolgozó

Felelős: intézményvezető-helyettes

Tanévzáró értekezlet 2022. június 19. 13:00

Téma: A 2022/2023-as tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése.

Résztvevők: valamennyi dolgozó

Felelős: intézményvezető-helyettes

Rendkívüli értekezletek

Téma: A Belső ellenőrzési csoport, intézményi ellenőrzés előkészítése, elektronikus
törzslapok 2022. október

Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok

Téma: Intézményi ellenőrzés előkészítése– 2022. december.
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Felelős: intézményvezető-helyettes

Téma: Téma: A Tehetség-napi gála-az esemény előkészítése 2023. április 25.

Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok

Téma: Adminisztráció előkészítése – mit, hogyan 2023. május 29.

Felelős: intézményvezető-helyettes

Fogadóórák

Az intézményvezetéssel, valamint a szaktanárokkal egyeztetett időpontban egész évben
folyamatos.

Őszi fogadóóra-2022. november 7.

Tavaszi fogadóóra 2023.április 17.

6.6 Munkanapáthelyezések, tanítás nélküli munkanapok

� 2022. október 31. (szerda)-ledolgozva október 15-én (szombat)- ÖKONAP

� 2022. december 21-tanítás nélküli munkanap-pályaválasztási nap

� 2023. április 12. DÖK-nap

2022. április 13-14-tanítási nélküli munkanapok

6.7 Kiemelt rendezvényeink

Nemzeti ünnepeink:

Tanulóink, és tanáraink egyéni szereplésekkel, ill. koszorúzással csatlakoznak az általános

iskolában megtartott nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk

mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb

diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti

Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepekhez.
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Ünnepek

2022. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk

mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja

2022. október 21. Nemzeti ünnep

2022. február 24. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

2023. március 14. Nemzeti ünnep

2023. április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja

2023. június 5. A Nemzeti Összetartozás Napja

Emléknapok, megemlékezések időpontjai:

2023. szeptember 30.. Zene világnapja

2023. január 20. Magyar Kultúra Napja

2023.április 11. A költészet napja

Esemény Felelős

A zene világnapja (okt. 1) Általános Iskolával együttműködve

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2022.október 6.

DÖK-kel együttműködve

A HAMI Őszi Koncertje

2022.október 24

Zeneművészeti ág tanszakai

Nemzeti ünnep (okt.23.)

2022.október 21

Általános Iskolával együttműködve

Táncház-Kukorica-Bál

2022.november

Táncművészeti ág

Adventi reggelek (karácsony előtti péntek

reggelek)

2022. november 28,

Zene-képzőművészeti ág

Adventi koncert 2022. december. 11. Zeneművészeti ág tanszakai

Magyar kultúra napja -képzőművészet

tanszak kiállítása

2023. január 20

Képzőművészeti tanszak

Farsang 2023. február Bármely művészeti ág

Alapítványi bál 2023. február Zeneművészeti ág tanszakai
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Petőfi 200-térségi verseny

2023 március vége

Általános Iskolával együttműködve

Zsámbéki -medence kis matematikusa

verseny

2023.március.18

Általános Iskolával együttműködve

Nemzeti ünnep

2023. március 14

Általános Iskolával együttműködve

A HAMI tavaszi koncertje-térségi

rajzverseny díjátadó 2023.április 11.

Zene -illetve táncművészeti ág

Tehetség-napi kiállítás és gálakoncert

2023. május 26.

Minden tanszak

Házi zenei fórumok- évi egy

tanszakonként

Intézményvezető-helyettes
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6.8.Versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti

tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiir
as

VI. Országos Fém- és Zománcműves Verseny
XI. Országos Fuvola-Duó Verseny
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny
VI. Országos Néptáncverseny (Kamara)
XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny
II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny
X. Országos Zenekari Verseny

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenységek a 2022/2023. tanévben

7.1 Tehetséggondozás, képességfejlesztés

Tanórán differenciált tanulásszervezéssel, egyénekre készített feladatokkal, egyéni

foglalkozással kívánjuk megvalósítani a tehetséges tanulók képzésének feltételrendszerét.

Fokozott figyelemmel kísérjük a kiemelkedő képességű tanulók versenyekre való

felkészítését, továbbtanulásra előkészítő foglalkozások szervezését, továbbá biztosítjuk a

tanulók számára:

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulást

- a választható tanórákat

- a tanulmányi versenyek szervezését, versenyekbe való bekapcsolódását

- a kulturális rendezvények látogatását

- az iskolai könyvtárat

- az iskolai, kerületi rendezvényeken, ünnepségeken történő fellépést

7.2 Esélyegyenlőtlenségekből adódó nehézségek enyhítése –felzárkóztatás

Tanulóink zömmel rendezett családi körülmények között élnek. Alapvető feladatunknak

tartjuk, hogy a nemkívánatos környezeti hatásokat kompenzáljuk és a gyermekben lévő

lehetőségeket feltárjuk. Fő célunk az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése a hátrányos és

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési oktatási hiányainak ellensúlyozása.

8. Belső ellenőrzési terv

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/vi_orszagos_fem-_es_zomancmuves_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xi_orszagos_fuvola-duo_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xiii_orszagos_kodaly_zoltan_szolfezs-_es_nepdaleneklesi_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/vi_orszagos_neptancverseny_kamara.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xvi_orszagos_utohangszeres_kamaraverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/ii_orszagos_vizualis_alkoto_gyakorlat_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/x_orszagos_zenekari_verseny.pdf
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Az ellenőrzés célja a szakmai program megvalósulásának nyomon követése, az intézményben
működő folyamatok megfigyelése, javítása.

8.1 A tanévre vonatkozó ellenőrzési terv

Az ellenőrzés
megnevezése

Az
ellenőrzött
dolgozók

Az ellenőrzés
szempontjai

Forma Rendszeresség

Tantermek,
közösségi terek
állapota

Takarító
személyzet

Higiénia,
tisztaság

Megtekintés
, értékelés
szóban

Havonta, illetve
igény esetén

Tanügyi
dokumentumok
(naplók,
törzslapok),
tervező
dokumentumok
(tanmenetek)
elkészítése

Pedagóguso
k

Tanulói adatok
pontos kitöltése,
tervezett anyag
bejegyzettsége,
végzett anyag
vezetése,
összesítők
kitöltöttsége

Írásban és
szóban

Naplók vezetése:
Havonta
Törzslapok
kitöltöttsége:
2022 okt. 1.

Munka-és
tűzvédelmi szemle

Munka-és
tűzvédelmi
felelős

Munka-és
tűzvédelmi
szabályzat
betartása,
dokumentáció
pontos és
rendszeres
vezetése

Jegyzőköny
v, illetve
szóban

Tanév elején

Óralátogatás Pedagóguso
k

Az
óralátogatások
értékelésének
szempontjai
alapján

Szóban és
írásban

Egyeztetett
időpontokban

Növendékversenye
k, tematikus
hangversenyek

Érintett
pedagóguso
k

Lebonyolítás,
szakmai
színvonal,
közönség
reakciói

Szóban Az eseményt
követően

Tehetséggondozás Érintett
pedagóguso
k

Megfelelés a
helyi tantervben
és a felvételi
követelményekb
en foglaltaknak

Szóban Óralátogatások,
hangversenyek,
előadások
meghallgatások
alkalmával

Versenyeken,
találkozókon
résztvevő

Érintett
pedagóguso
k

Kiválasztás
szempontjai,
felkészültség
(szakmai és

Szóban Az érintett
esemény előtt
kb.1-2 héttel
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növendékek
felkészítettsége

mentális),
motiváció

Felzárkóztatás Érintett
pedagóguso
k

A lemaradó
növendékek
haladásának
megfigyelése

Szóban Óralátogatások

Félévi beszámolók,
év végi vizsgák

Pedagóguso
k

A
vizsgaprodukció
k színvonalának
vizsgálata, a
választott műsor
megfelelése a
helyi tantervben
foglaltaknak, a
vizsga
lebonyolítása

Szóban,
írásban

Félévi
beszámolók, év
végi
vizsgaidőszak

Tanév végi
osztályzatok,
tanulmányi
eredmények

Pedagóguso
k

Az iskolai
értékelési
rendszer
betartása,
alkalmazása

Szóban Év végi
vizsgaidőszak

Év végi tanügyi
dokumentáció

Pedagóguso
k

A
dokumentumok
pontos kitöltése,
külalak

Szóban Év végi
vizsgaidőszak

Információs
csatornák
működése

Pedagóguso
k

Pontos és gyors
tájékoztatás

Szóban,
írásban

Folyamatosan

A hangszerpark
állapota

Érintett
pedagóguso
k

Szóban Folyamatosan

8.1.1. Az iskola ügyviteli munkájának ellenőrzési terve

Az ellenőrzés
megnevezése

Az
ellenőrzött
dolgozók

Az ellenőrzés
szempontjai

Forma Rendszeresség

Térítési-és
tandíjak
beszedése

Pontosság Szóban Folyamatosan

Iktatás A dokumentumok
pontos és szakszerű
bevezetése az
iktatókönyvbe

Szóban Folyamatosan

Számlák
továbbítása

Gyorsaság, pontosság Szóban Folyamatosan

Irattár kezelése Átláthatóság Szóban Folyamatosan
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Nyilvántartások
kezelése

A nyilvántartások
pontos frissítése,
kezelése, vezetése

Szóban Folyamatosan

Tanügyi
nyomtatványok

A megrendelések
pontos leadása, a
nyomtatványok
szakszerű tárolása és
kiadása

Szóban Folyamatosan

Hangszerpark
leltározása

Pontosság, átláthatóság Szóban Folyamatosan

8.1.2 Az ellenőrzés és értékelés formái

� Pedagógiai

A növendékek munkájának értékelése

● havonta a naplóban és az ellenőrző füzetben adott osztályzat
● az első félév végén megrendezett tanszaki meghallgatások és táncbemutatók, kiállítások
● az első félév végén, a félévi munka, valamint a meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján, a

tanár által megállapított osztályzat
● tanév végén az éves munka, valamint a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján, a tanár és a

vizsgabizottság által együttesen megállapított osztályzat
● értékelendő az évközi szerepléseken mérhető aktivitás, hangversenyeken, versenyeken,

bemutatókon, kiállításokon elért eredmények
● a tanév során elvégzett anyag mennyisége és minősége

A pedagógusok munkájának értékelése

● Külső: pedagógusminősítések, tanfelügyeleti ellenőrzések
● Belső: az Intézményi Önértékelési Terv alapján

� Gazdálkodási ellenőrzés

● Célja a tárgyi eszközgazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás ellenőrzése, melyet
a fenntartó és működtető Érdi Tankerületi Központ végez

� Ügyviteli ellenőrzés

● Célja a tanügyi nyilvántartások-beírási napló, nyilvántartási lapok, foglalkozási
napló, törzslap-elkészítésének ellenőrzése
Felelős: intézményvezető-helyettes, intézményvezető
Határidő: 2022. októbertől havonta egyszer

� Törvényességi ellenőrzés

● Célja a belső szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálás, szükség esetén
módosítása a megváltozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően
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Felelős: igazgató, igazgató-helyettes

� Munkaügyi ellenőrzés

● Célja a dolgozók alkalmazásának, besorolásának, a munkaköri leírások

ellenőrzés, különös figyelemmel a bevezetett pedagógus életpálya modellre.

Felelős: Igazgató, igazgató-helyettes, valamennyi pedagógus

� Pedagógusminősítés az idei tanévre vonatkozólag 0 db

� Tanügy igazgatási ellenőrzés

2022/2023. tanév I. féléve:

� Óraszám, létszámegyeztetés, ideiglenes órarend: 2022. szeptember 16.-ig

� Törzslapok írása leadása, /egyéni egyeztetett időpontban/: 2022. október 1

� Tanmenetek ellenőrzése, felülvizsgálata: 2022. október 1.

� Naplók ellenőrzése: 2022. október 10.-től havonta

� A végleges órarend ellenőrzése: 2022. szeptember 23.

� Statisztikai adatszolgáltatás: 2022. október 1

� A dokumentumok elkészítése a szaktanárok feladata

� Felelős: intézményvezető-helyettes, iskolatitkár

2022/2023. tanév II. féléve:

Óraszám, létszámegyeztetés: 2023. február első hete

Az órarend ellenőrzése: 2023. február közepe

Naplók ellenőrzése: 2023. február 10.-től havonta

Tanügyi dokumentumok (naplók, törzslapok, bizonyítványok) ellenőrzése,

egyeztetése, lezárása: 2023. június 15.
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A dokumentumok elkészítése a szaktanárok feladata

Felelős: intézményvezető-helyettes, iskolatitkár

9. Munkavédelmi, tűzvédelmi tájékoztatás

Feladat: tűzvédelmi, munka -és balesetvédelmi oktatás a dolgozók számára

Időpontja: 2022. szeptember.13. Helyszín: 2053 Herceghalom Gesztenyés u. 15.

Felelőse: munkavédelmi megbízott előadó, Széchenyi Zoltán

Feladat: tűzvédelmi, munka -és balesetvédelmi oktatás a diákok számára

Időpontja: 2022. szeptember.1.

Helyszín: 2053 Herceghalom Gesztenyés u. 15.

Felelőse: az általános iskolai osztályfőnökök, tanszakvezetők
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Záradék

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. év szeptember hó 13. napján tartott
értekezletén elfogadta.

___________________ _____________________
hitelesítő tag hitelesítő tag

Kelt: Herceghalom, 2022. szeptember 13.

______________________

Nagy Lajos

kreatív-művészeti

intézményvezető-helyettes
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