
Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel.: 06/23/318-228, 06/20 524-3074

www.iskola.herceghalom.hu

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com

Érdi Tankerületi Központ PA 2401

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola

Beszámoló

2021-2022

Készítette: Nagy Lajos

Herceghalom, 2022. június 28.

mailto:iskola@herceghalom.hu
mailto:hami@herceghalom.hu
mailto:herceghalmialtalanosiskola@gmail.com


Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel.: 06/23/318-228, 06/20 524-3074

www.iskola.herceghalom.hu

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com

Vezetői összefoglaló:

A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2021-2022-es tanévben kezdte meg ötödik tanítási

évét. Az ötödik tanév befejeztével érdemes számba venni a kitűzött célokat és azok

megvalósulását, hogy kijelölhessük az alapfokú művészetoktatás további irányait és céljait

intézményünkben.

Öt évvel ezelőtt célul tűztük ki, hogy Herceghalom településen, elsősorban a község általános

iskolájában járó gyermekek alapfokú művészetoktatásban részesüljenek, helyben. Az ötödik

tanév végén három művészeti ágon (képzőművészet, táncművészet, zeneművészet) 168

növendék szerzett bizonyítványt, majd 95 százalékuk iskolánk tanulója. Az alapfokú

tanulmányok ideje alatt a település szinte minden tanulója hosszabb-rövidebb kipróbálja magát

a művészeti iskolában, amely tapasztalat gazdagítja személyiségüket.

Amellett, hogy a művészeti oktatás helyben biztosítva legyen célul tűztük ki azt is, hogy

azonosítsuk, és személyre szabva fejlesszük tehetségeinket. Nagy öröm számunkra, hogy a

2021-2022-es tanévben több olyan növendéket is gondozhattunk, akik művészeti pályára

készülnek. Az idei tanévben képzős tehetségeink önálló kiállítással képviselhették iskolánkat

többek között a Sóskúti Művészeti Iskolák találkozóján. Zenei növendékeink nagy sikerrel

vesznek részt zenei versenyeken, mint az Országos Fuvolaverseny vagy a Kis zeneszerzők

online versenye.

Növendékeink művészeti jártasságának elmélyítése mellett kiemelt fontosságú a közösségépítés

feladata. Az ötödik év végére –a sajnálatos két COVID-dal nehezített év ellenére- immár

hagyományosnak mondható rendezvényeket teremtettünk, melyeken igyekszünk összművészeti

szinten megjelenni. Ilyenek az őszi és a költészet-napi koncert, az adventi koncert, a képzős

kiállítás a magyar kultúra napján, a Márton-napi táncház, és év végi gálakoncertünk és

kiállításunk a Tehetség-nap. Az öt év alatt egy olyan terület volt ahol, sajnos kevés haladást

értük el. Bár az intézmény személyi feltételei és eszközellátottsága megfelelő, infrastrukturális

helyzete korántsem kielégítő. A művésztanáraink jelentős része továbbra is rossz állapotú

szükségtermekben végzi mindennapi áldozatos munkáját. Ennek a helyzetnek a

megváltoztatása a következő öt év legfontosabb feladata.

mailto:iskola@herceghalom.hu
mailto:hami@herceghalom.hu
mailto:herceghalmialtalanosiskola@gmail.com


Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel.: 06/23/318-228, 06/20 524-3074

www.iskola.herceghalom.hu

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com

Az első öt év kijelölte a lehetőségeket és az irányokat. A második öt évben töretlen

lelkesedéssel próbáljuk előmozdítani, azt, amit a művészeti iskola szlogenje is hirdet: Hagyd,

hogy felfaljon a művészet!

A 2021/2022-es tanév

A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2021-2022-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

mailto:iskola@herceghalom.hu
mailto:hami@herceghalom.hu
mailto:herceghalmialtalanosiskola@gmail.com


Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel.: 06/23/318-228, 06/20 524-3074

www.iskola.herceghalom.hu

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com

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 15. halasztottak. Az idei tanévben- tekintettel arra, hogy az előző tanévben öt

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 hatfős

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
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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.

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.
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● Fel kell készülnünk a 2022-december 15-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.

● 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-
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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.

Összegezve, az első öt év tapasztalatai kijelölik a követendő irányokat a következő öt évben. A

három különböző művészeti ágon 168 bizonyítványt kapó növendékünk jó garancia arra, hogy

a továbbiakban is minden tőlünk telhetőt megtéve színvonalas művészeti oktatást folytassunk

intézményünkben.
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I. 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

(zongora, gitár) kellett várólistára tenni növendékeket helyhiány miatt.

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

Sajnos, 1 fő szolfézst és zongorát oktató pedagógus családi okból Budapestről elköltözött, így

az idei évtől ő már nem tagja tantestületünknek. Helyére új kolléga lépett, aki a szolfézs,

zenetörténet és zongora tantárgyakat oktat intézményünkben. Az ő beilleszkedését, munkáját a

vezetőség és a kollégák az egész év során figyelemmel követte. Az új kolléga megfelelően

beilleszkedett tantestületünkbe és munkájának hála iskolai kórusunk új életre kelt.

A fennmaradó zongoraórák ellátását két fő óraadó kollégával oldjuk meg az idei tanévben, akik

szerves részévé tudtak válni tantestületünknek.

A tanév közben megváltozott élethelyzet következtében két kolléga hagyta el tantestületünket

(jazz-dob, fafúvós). A helyükre érkező kollégák a második félévben sikeresen illeszkedtek be

az iskola életébe.

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.
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Intézményvezető 1 fő
Intézményvezető-helyettes 1 fő
Összes Pedagógus 14 fő
Ebből teljes állásban 1 fő

Ebből részmunkaidőben 5 fő

Ebből óraadó 6 fő
Ebből GYES-en lévő pedagógus 2 fő
Engedélyezett óratömeg 156 óra
Engedélyezett státusz 6,5
Engedélyezett maximális tanulói létszám 150 fő

A tanszakok pedagógusellátottsága a 2021/2022-es tanévben

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
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II. Tárgyi feltételek

Székhely: Herceghalmi Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola, 2053 Herceghalom

Gesztenyés út 15.

Épület:

Intézményünkben az oktatás az általános iskola épületében többnyire szükségtermekben

történik. Az iskolában használt termek mellett (számítástechnika terem, osztálytermek) újabb

terek kerültek bevonásra, ahol egyéni zenei oktatás illetve képzőművészeti oktatás folyik.

(Könyvtár külső raktár, foglalkoztató, régi húsbolt-dobterem, irattár, fejlesztő terem,

tornacsarnok előtti tér, intézményvezető-helyettes iroda.) Az idei tanévben sikerült a

rendelkezésre álló terek használatának hatékony összehangolása az általános iskolai oktatással,

illetve a külső helyszínek és a képzőművészeti szükségtanterem komfortosabbá tétele is. Szülői

segítséggel felújításra került a könyvtár külső raktárának terme, amelyet zenei teremmé

alakítottunk illetve átalakításra került egy terem tűzzománc foglalkozásra.

A művészeti iskola által használt helyiségek a 2021/2022-as tanévben

Helyiség Tanszak
Informatika terem Zongora oktatás
Könyvtár külső raktár Fafúvós/Zongora oktatás/Tűzzománc
Régi Húsbolt-Dobterem (2db helyiség) Jazz-dob/Zongora oktatás

Fejlesztő terem/ Gitár oktatás
A 2.b osztály előtere Képzőművészeti oktatás
A tornacsarnok előtere Képzőművészeti oktatatás
Int. vez helyettes irodája Gitárokotatás
Irattár Fafúvós oktatás
Kis tanári Szolfézs oktatás
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Az idei tanév elején megtörtént a külső könyvtár és a dobtermek világításának felújítása, a

dobterem előtti tér mulccsal felszórása, azonban ez a következő tanév elején ismét esedékes,

mert nagy esőzések alkalmával a dobtermek nem megközelíthetők. A dobterem egyik termének

fűtése még mindig nem végleges megoldott ezt a következő tanév kezdetére szeretnénk

véglegesíteni. Szintén szeretnénk fehértáblákat betenni a zeneművészeti termekbe, mely

segítené az elméleti oktatást.

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. A

képzőművészeti tanszakon szükséges paravánok beszerzése a kiállítások zökkenőmentes

lebonyolítására. A néptánc tanszakon pedig hiányoznak a viseletek, melyeket a Csoóri Sándor

Alapból pályázat útján igyekszünk elnyerni.

Az idei tanévben Hangszercsere programon keresztül a zeneművészeti tanszak állami

forrásból 877.400 Ft-ban részesült, melyek új hangszerek beszerzésére fordítottunk. A

cintányérszetthez szüksége állványok beszerzése.

mailto:iskola@herceghalom.hu
mailto:hami@herceghalom.hu
mailto:herceghalmialtalanosiskola@gmail.com


Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel.: 06/23/318-228, 06/20 524-3074

www.iskola.herceghalom.hu

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com

A Hangszercsere program keretében beszerzett hangszerek 2021/2022-es tanév

Hangszer (db) Tanszak
Trevor J.James 3041EAW (2db) Fafúvós
Zildjian A-custom cintányérszett (4db) Jazz-dob
YAMAHA YDP-103B (1 db) Zongora

Yamaha NCX1C  (1 db) Gitár

Az állami fenntartó támogatásán kívül a község önkormányzata 400. 000 Ft támogatásban

részesítette a képzőművészeti tanszakot, melyet eszközvásárlásra fordítottunk.

A fenntartó biztosított év végi keretet a művészeti iskolába járó növendékek jutalmazására

29.000 Ft, melyből tárgyi ajándékokat, könyvutalványt vásároltunk.

Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány pályázat útján szintén támogatta az év végi jutalmak

beszerzését 50.000 Ft mértékben illetve a kiemelkedő verseny teljesítményeket is díjazták.

Pedagógusnapra a művészeti iskola pedagógusai egy Bajnai kirándulásban részesültek az

önkormányzat ajándékaként, melyre augusztus végén kerül sor.
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III. Tanulócsoportok

Az alapfokú művészeti iskola 2017-ben kezdte meg működését, 2021/2022-es tanévben

7 évfolyamon (EK1-2, A1-A5) működött.

Tanulói létszámok tanszakokonként és évfolyamonként 2022.jún.15

Tanulók száma összesen 168 fő

Ebből több művészeti ágon tanul 43 fő
Ebből az általános iskolába járók 159 fő
Ebből mozgásszervi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos

illetve autizmus spektrumzavarral küzdő

1 fő

Kiosztott bizonyítványok száma 216 db

ebből

Zeneművészet ág –egyéni képzés-
Növendékek összesen

106 fő

Ebből
Klasszikus zene (Akkordikus, Billentyűs, Fafúvós tanszakok) 90 fő
EK 1: 15 fő

EK 2: 18 fő

A 1: 31 fő

A 2: 11 fő

A 3: 8 fő

A 4: 6 fő

A 5 12 fő

B 5 fő

Pedagógusok száma 9 fő
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ebből:

Klasszikus zene- Akkordikus tanszak (gitár) 17 fő

Ebből

EK 1: - fő

EK 2: 6 fő

A 1: 4 fő

A 2: 1 fő

A 3: 2 fő

A 4 2 fő

A 5 2 fő

Ebből dicséretben részesült - fő

Tanszaki átlag: 4,85

Kiválóan teljesített 5 fő

Jól teljesített 1 fő

Pedagógusok száma 1 fő
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Klasszikus zene- Billentyűs  tanszak (zongora) 37 fő

Ebből

EK 1: 3 fő

EK 2: 3 fő

A 1: 11 fő

A 2: 7 fő

A 3: 3 fő

A 4: 2 fő

A 5: 6 fő

B 2 2 fő

Ebből dicséretben részesült 11 fő

Tanszaki átlag: 4,88

Kiválóan teljesített 6 fő

Pedagógusok száma 3 fő
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Klasszikus zene- Fafúvós  tanszak 31 fő

Ebből furulya 12 fő
EK 1: 4 fő

EK 2: 4 fő

A 1: 4 fő

ebből fuvola 16 fő

A 1: 7 fő

A 2: 4 fő

A 3: 2 fő

A 5 2 fő

B 3 1 fő

ebből fife 3 fő

EK 2 1 fő

A 1 2 fő

Dicséretben részesült: 12 fő

Tanszaki átlag 4.9

Kiválóan teljesített 8 fő

Pedagógusok száma 2 fő

Klasszikus zene-
Szolfézs tanszak

7 fő

EK 1 5 fő

EK 2 2 fő
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Jazz zene-Ütős tanszak (Jazz-dob) 16 fő

Ebből

EK 1: 1 fő

EK 2: 3 fő

A 1: 4 fő

A 2: -fő

A 3: 1 fő

A 4 2 fő

A 5 3 fő

B 1 2 fő

Ebből dicséretben részesült 3 fő

Tanszaki átlag: 4,68

Kiválóan teljesített 4 fő

Pedagógusok száma 2 fő

Klasszikus zene- Kamara
1 csoport

6 fő
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Zeneművészeti ág –csoportos képzés-Szolfézs 87 fő

Ebből

EK 1: 11 fő

EK 2: 19 fő

A 1 31 fő

A 2 11 fő

A 3: 5 fő

A 4: 5 fő

B szolfézs 5 fő

Szolfézs előrehozott alapvizsga átlaga 4.6

Dicséretben részesült 10 fő

Tanszaki átlag 4,8

Kiválóan teljesített: 29 fő

Pedagógusok száma 1 fő
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Zeneművészet ág –csoportos
képzés-Zenetörténet

12 fő

Tanszaki átlag 4.45 fő

Dicséret 1 fő

Képzőművészeti ág :

Képzőművészeti ág –csoportos képzés-
Növendékek összesen

90 fő

Ebből
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EK 1: 15 fő

EK 2: 24 fő

A 1: 23 fő

A 2: 15 fő

A 3: 5 fő

A 4 4 fő

A 5 4 fő

Pedagógusok száma 3 fő
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Képzőművészeti ág –Grafika és festészet
Növendékek összesen (5 csoport)

90 fő

Ebből

EK 1: 15 fő

EK 2: 24 fő

A 1: 23 fő

A 2: 15 fő

A 3 5 fő

A 4 4 fő

A 5 4 fő

Ebből képzőművészeti dicséretben részesült 44 fő

Tanszaki átlag 5,0

Kiválóan teljesített: 39 fő

Pedagógusok száma 1 fő
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Képzőművészeti ág –Vizuális alapozó
gyakorlat-Tűzzománc
Növendékek összesen (4 csoport)

33 fő

Ebből

A 1: 12 fő

A 2: 7 fő

A 3-A 4 9 fő

A 5 5 fő

Pedagógusok száma 1 fő

Képzőművészeti ág –Vizuális alapozó gyakorlat-Kerámia
Növendékek összesen (2 csoport)

18 fő

Ebből

A 1-A 2 12 fő

A 3-A 4 6 fő

Pedagógusok száma 1 fő
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Táncművészeti ág:

Táncművészeti ág –Néptánc
Növendékek összesen

19 fő

Ebből

EK 1 12 fő

EK 2 7 fő

Kiválóan teljesített: 19 fő

Pedagógusok száma 1 fő
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IV. Versenyeredményeink 2021/2022

Verseny

időpontja

Típusa Növendé

k

Eredmény

2022.április.

1-2.

II. Országos Nyitnikék

Fuvolaverseny-Szentendre

A 3 Bronz

minősítés

2022.április.

1-2.

II. Országos Nyitnikék

Fuvolaverseny-Szentendre

B 2 Ezüst

minősítés

2022.április

12.

Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú

Művészeti iskola országos kis zeneszerző
versenye-Nagykanizsa

A 2 1.

helyezett

2022.április

12.

Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú

Művészeti iskola országos kis zeneszerző
versenye-Nagykanizsa

B 2 2.

helyezett

2022.április

12.

Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú

Művészeti iskola országos kis zeneszerző
versenye-Nagykanizsa

B 2 2.

helyezett

2022.április

12.

Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú

Művészeti iskola országos kis zeneszerző
versenye-Nagykanizsa

A 2 3.

helyezett
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V. Pedagógus minősítések 2021/2022

Pedagógusminősítés a 2021/2022-es tanévben nem volt.

A pedagógus életpálya modell alapján az alapfokú művészetoktatásban dolgozókból:

Mesterpedagógus 2 fő

Pedagógus II. fokozat 1 fő

Pedagógus I. fokozat 8 fő

Gyakornok 3 fő

VI. A tanév rendje

6.1 Szorgalmi idő

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart (félévi értesítés: jan. 28-ig)

Tanítási napok száma:181 nap

6.2 A tanítási szünetek időpontjai

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22., a szünet utáni első tanítási nap

2021. november 2. .

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 17., a szünet utáni első tanítási nap

2022. január 3.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13., a szünet utáni első tanítási nap

2022. április 25.

mailto:iskola@herceghalom.hu
mailto:hami@herceghalom.hu
mailto:herceghalmialtalanosiskola@gmail.com


Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel.: 06/23/318-228, 06/20 524-3074

www.iskola.herceghalom.hu

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com

6.3 Felvételi, beiratkozás

2021.szeptember 1-9. Pótfelvételi és pótbeiratkozás a szabad helyekre a

2021/2022.tanévre

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

2022. május. Beiratkozás és térítési ill.  tandíj befizetése a 2022/2023-as tanévre

6.4 A vizsgák rendje

Félévi művészeti vizsgák, tanszaki hangversenyek, vizsgakiállítás: 2022. január 13 -

2022. január 20. között (előre egyeztetett időpontokban)

Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az

első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Év végi művészeti vizsgák, vizsgakiállítás: 2022. május 23-június 3-ig

Szolfézs alapvizsga 2022. június (jelentkezési határidő április 30)

6.5 Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, fogadó órák

Alakuló értekezlet 2021. augusztus 25.

Résztvevők: valamennyi dolgozó

Felelős: intézményvezető-helyettes

Tanévnyitó értekezlet 2021. szeptember 16.

Téma: A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása

Résztvevők: valamennyi dolgozó

Felelős: intézményvezető-helyettes

I. félévi nevelőtestületi értekezlet 2022. január 25.
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Téma: A tanulók 2021/2022-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 2021. június 16. 10:00

Téma: A 2021/2022-as tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése.

Résztvevők: valamennyi dolgozó

Felelős: intézményvezető-helyettes

Rendkívüli értekezletek

Téma: A Tehetség-napi gála-az esemény előkészítése 2022. április 25.

Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok

Téma: Adminisztráció előkészítése – mit, hogyan 2021. május 30.

Felelős: intézményvezető-helyettes

Fogadóórák

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

Őszi fogadóóra-2021. november 8.

Tavaszi fogadóóra 2022.április 7.

6.6 Munkanapáthelyezések, tanítás nélküli munkanapok

� 2021. december 11. (szombat)-ledolgozva okt. 9-én ÖKONAP

� 2022. március 26 (szombat)-ledolgozva tavaszi ÖKONAP

� 2022. április 20. ledolgozva márc. 19. Zsámbéki-medence kis matematikusa
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� 2021. dec. 20-pályaválasztási nap

� 2021 dec. 21-DÖK nap

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.

Ünnepek

2021. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak

emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja

2021. október 22. Nemzeti ünnep

2021. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

2021. március 11. Nemzeti ünnep

2021. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja

2021. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja

Emléknapok, megemlékezések időpontjai:

2021. október 1. Zene világnapja

2021. január 22. Magyar Kultúra Napja

2021.április 11. A költészet napja

Esemény Felelős
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A zene világnapja (okt. 1) Általános Iskolával

együttműködve

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2021.október 6.

DÖK-kel együttműködve

A HAMI Őszi Koncertje

2021.október 18

Zeneművészeti ág tanszakai

Nemzeti ünnep (okt.23.)

2021.október 22

Általános Iskolával

együttműködve

Táncház-Márton-nap

2021.november 11

Táncművészeti ág

Adventi reggelek (karácsony előtti péntek

reggelek)

2021. november 28, december 6,

december 13.

Zene-képzőművészeti ág

Adventi koncert 2021. december. 12. Zeneművészeti ág tanszakai

Magyar kultúra napja -képzőművészet

tanszak kiállítása

2022. január 19

Képzőművészeti tanszak-

ELMARADT

Farsang 2022. február 11 ELMARADT

Alapítványi bál 2022. február Helyette Piknik június 11

Trianon Egy nulla-egy-Egy nulla

kettő-döntő

2022 március vége.

ELMARADT

Zsámbéki -medence kis matematikusa

verseny

2022.március 19.

Általános Iskolával

együttműködve

Nemzeti ünnep

2022. március 11

Általános Iskolával

együttműködve
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A HAMI tavaszi koncertje- 2021.április

11.

Zene -illetve táncművészeti ág

Tehetség-napi kiállítás és gálakoncert

2022. június 2

Minden tanszak
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