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I. BEVEZETÉS, JOGI-ÉS HUMÁN KÖRNYEZET
Intézményünk 2019/2020-es tanév fő feladatait, céljait, munkánk tartalmi és szervezeti keretit,
alapelveit, fő céljait alapdokumentumunk a Pedagógiai Programunk, az SZMSZ-ben és
Házirendben foglaltak határozzák meg. Jogi kereteit a Nemzetei köznevelési törvény 2011. évi
CXC törvény illetve végrehajtási rendeletei szabályozzák.
A munkaterv készítésénél figyelembe vettük a fenntartó, Siófoki Tankerületi Központ irányítási
elveit, az iskolára vonatkozó céljait és az előző év értékelésében szereplőket, valamint a tanév
rendjével kapcsolatosan a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendeletetet a 2019/2020. tanév rendjéről.
Személyi feltételek:
Engedélyezett álláshelyek száma 11
NOKS: 1 fő iskolatitkár
1 fő takarító 6 óra munkaidőben
A tanévet 10 fő szakos, képesített zenetanárral kezdjük meg.
Ebből 1 fő részmunkaidős (Laczkovics Tamás)
1 fő óraadó nyugdíjas (Nagy Judit)
A munkaterv elkészítésének idején 1 fő szolfézstanár hiányzik humán erőforrásainkból.
Tartósan távol: Királyné Jäger Nikoletta hegedűtanár (09. 01.től)
Érkezett az iskolába:
II. A TANÉV CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
II.1. Tárgyi feltételek:
 Szükséges és a legsürgősebb feladat a WC-k felújítása.
 Szükségesek IKT audió berendezések beszerzése a szaktantermekbe
 Szükséges folytatni és befejezni a cselló, ill. vonós tanszak hiányosságainak, a 2018.
évre átütemezett beszerzéseit megvalósítani. Hangszertokok, húrgarnitúrák, vonók
beszerzése.
 Szükséges a 2019-es gazdasági évben a rézfúvós-és fuvola tanszak hangszereinek
felújítása, javítása és beszerzések elindítása.
 Szükséges az iskola zongoráinak egy évi két alkalommal történő hangolása.
 Szükséges a központi nyomtató fénymásoló cseréje. Elhasználódott, nagyon régi típus
van a birtokunkban, melyet nagyon gyakran kell szerelni, javítani. Végleges
tönkremenetele várható szakember szerint.
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 Szükséges 40 db kottaállvány beszerzése. Valamennyi tanszak számára 4 – 4 db, ill.
zenekaraink használatára.
Az iskolánk Marcaliban és telephelyünkön Balatonkeresztúron új és kiváló teljesítményű
internetes hálózatot kapott, mely az IKT eszközök magas szintű kihasználását biztosítja.
Szolfézs termünkbe egy interaktív panel is beépítésre került.
II.2 Fő célkitűzések feladatok
Nevelőtestületünk valamennyi tagjának fontos a folyamatos önképzések, melyeknek
továbbképzések keretében kell eleget tenni. Ebben a tanévben képzésünk középpontjába az enapló megismerése, hivatalos használatának gyakorlatban történő alkalmazása kerül.
Valamennyi kollégánk részt vesz a KRÉTA e-naplóval kapcsolatos e-learning továbbképzésen
és megszerzi a megfelelő ismereteket.
Az elmúlt tanév nagy kihívása a szolfézs tanszakunkon történt ad- hoc változások orvoslása
volt, mely tapasztalatok hiányában és objektív okok miatt nem mindig sikerült maradéktalanul.
Ennek a tágynak szakos ellátása ebbena tanévben is kihívások elé állít bennünket. Meg kell
oldanunk a szolfézs tantárgy biztonságos és megszakítások nélküli oktatását.
Kiemelt és továbbra is egyik legfontosabb feladatunk ebben a tanévben is a tanulólétszám
megtartása, növelése – ezen belül a klarinét tanszak további építése, fejlesztése. A dalos-játék
csoportok szervezése, ezzel az óvodás korúak előkészítése a zeneiskolai képzésre. Stratégiánk
legfőbb célpontja továbbra is Marcaliban és a környező településeken működő óvodák, ahol
népszerűsítenünk kell az óvodás korú gyermekek közt a zenetanulás örömeit „dalos játék”
foglalkozásokkal, valamint további különböző motivációs eszközeinkkel. Óvodai koncertek,
kakaó koncertek, hangszerbemutatók szervezésére kerül sor minden hónapban. Egyik
hónapban, iskolánkban tartjuk a kakaó koncerteket, másik hónapban az óvodákba megyünk
hangversenyekkel. Tapasztalatokból adódóan még nagyobb figyelemmel leszünk az óvodás
szülőkkel történő kapcsolatok építésre. Folytatjuk a már két éve sikeresen működő „Ringató”
mínusz 9 hónaptól 3 éves korig megtartott zenei programok szervezését.
Iskolánk egyik profilja, fontos célkitűzése, hogy továbbra is fokozott figyelmet kell
fordítanunk, kisebb és nagyobb együtteseinkre, kamara csoportokra, a közös zenélés örömének
és annak motiváló erejére. Ezen keresztül is folyamatos üzeneteket kell közvetítenünk a
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zenetanulásra nyitottak felé. Fúvószenekarunk és vonószenekarunk utánpótlására, mindkét
esetben kiszenekari csoportokat is indítunk.
Munkatervünk szerint, de adott feladatokra is nevelőtestületi értekezletet tartunk.
Kapcsolatot tartunk a különböző szülői, és diák szervezetekkel.
Havonta, minden hónap első keddjén 18 órai kezdettel, növendékhangversenyeket tartunk.
Esetenként eltérő időben is lehetséges növendékhangverseny. Kiemelt ünnepi hangversenyeink
hagyományaink szerint is „Mikulás hangversenyünk, Karácsonyi növendékhangversenyünk,
Anyák napi növendékhangversenyünk.
Tanári hangversenyek, melyek hozzá tartoznak iskolánk hagyományaihoz, megszervezésre és
lebonyolításra kerülnek, újévkor és tavasszal. A különböző városi és intézményi
rendezvényeken közreműködünk. Ebben az évben is a Zene világnapja alkalmából közös
éneklést zenélést tervezünk a városban élőknek. A Künzelsau téren rendezzük az eseményt
október 1-én 16 órára, mely esemény a város általános iskoláival, óvodáival, a gimnáziummal,
a Kulturális Korzóval, a Városi Művelődési Központtal, a Tavi TV-vel a Calypso Kórussal és
Bajtársi Egyesület dalárdájával együttműködésben valósítunk meg.
Ebben a tanévben három tanár kollégánk írja portfolióját, és kerül minősítésre. Laczkovics
Tamás gyakornokból Ped.1-be, Krishtop Pável Alexandrovics és Sasfalvi Gábor Ped1-ből
Ped2-be minősül.
Közösségi életünk fejlődése érdekében, decemberben advent idején, játszóház keretében, a
hagyományos iskolai karácsonyfa díszítés, dekorálás, ismét megszervezésre kerül. Februárban
farsangi mulatságot tartunk a szülőkkel, növendékekkel közösen.
A közös zenélés, a kamarazene fontosságának egyik nyomatéka részünkről, a Somogy Megyei
Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója, melyet április végén szervezünk meg házigazdakén.
Fontos terület az iskola kottatárának fejlesztése, hogy a jogvédő törvénynek mielőbb meg
tudjunk felelni.
Marcali és Künzelsau testvérvárosi kapcsolatának soron következő eseménye, iskolánk
látogatása a németországi testvér-zeneiskolánál. Az utazás május elején várható, mely során kb.
30 növendékünk és tanári karunk vesz részt a számunkra szervezett programokon. A látogatás
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fő eseményei a hagyományos közös növendékhangverseny, a szakmai tanácskozások, melynek
színfoltja az egyre több közös zenélés.

Fontosnak tartjuk a megyei tehetséggondozó központok közös rendezvényeit, melyekről nem
hiányozhatnak növendékeink, tanáraink sem. Részt veszünk a megyei tehetséggálákon
növendékeinkkel és tanáraink közül is delegálunk fellépőket. Ebben az évben iskolánk rendezi
a megyei művészetek találkozóját, tanári hangversenyt
Minden középiskolás és általános iskola 7. - 8. évfolyamos növendékünk részére a tanévben
egy alkalommal csoportosan megszervezünk egy élő opera előadáson való részvételt. A
fiatalabb korosztály részére ismeretterjesztő hangverseny látogatást szervezünk a pécsi Kodály
Központba
Különböző hangszeres, elméleti versenyeken tanszakaink részvétele, folyamatos és fontos
feladatunk ebben a tanévben is. A versenyek kiírására, gyakorlat szerin szeptember hónapban
és a tanév során kerül sor.
Zenei pályára készülő növendékeinket aspiráns, fejlesztő foglakozásokon, rendszeres
számonkérésekkel, a szokásosnál több fellépési lehetőséggel segítjük felvételijük sikeressége
érdekében. „Jó gyakorlatoknak” megfelelően, szaktanáraik, a tanév során több alkalommal
pályaorientációs

és

aspiráns

támogató-fejlesztőlátogatásokra

viszik

őket

a

régió

szakközépiskoláinak szakos tanáraihoz.
A törvényben szereplő meghallgatásokat év végén szervezzük meg.
Intézményünkben az alapfokú 6. évfolyamot elvégzett tanulóknak művészeti alapvizsgát, 10.
évfolyamon végzetteknek művészeti záróvizsgát szervezünk, május hónap végén.
Lehetőség szerint részt veszünk pályázatokon.
Növendékeknek bérletes házon belüli hangversenyeket szervezünk, melyekből 3 alkalom,
kötelező lesz.
A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, tűzvédelmi,munkavédelmi,- és balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi
dolgozó számára kötelező.
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Az intézményben dolgozók munkaköri feladatai külön munkaköri leírásokkal szabályozottak,
melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó törvényekkel,
jogszabályokkal.

III.

A TANÉV, SZORGALMI IDŐ, TANÍTÁSI SZÜNET, TANÍTÁS NÉLKÜLI
MUNKANAPOK

Órabeosztás: 2019. szeptember 6. péntek 15:00 – 18:00
A szorgalmi idő első tanítási napja: 2019. szeptember 9. hétfő
A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2020. június 8. hétfő
A 2019/2020. tanév I. félév szorgalmi idejének vége: 2020. január 24. péntek
A szülők értesítése – a tájékoztató füzet útján – a tanuló által a tanév I. félévében elért
eredményéről január 31-ig
Felelősök: szaktanárok
Határidő: 2020. január 31-ig
A 2019/2020 tanév II. félév szorgalmi idejének vége: 2020. június 8. hétfő
A szülők értesítése – a bizonyítvány útján – a tanuló által a tanév II. félévében elért
eredményről.
Felelősök: szaktanárok
Határidő: 2020. június 11. csütörtök Évzáró
III.1 Tanítási szünet a szorgalmi időben
Az őszi szünet:

2019. október 28-tól november 3-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap november 4. (hétfő)
A téli szünet:

2019. december 23-tól 2020. január 5-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
Tavaszi szünet:

2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2020. április 15. (szerda)
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III.2. Tanítás nélküli munkanapok
2019. április 27. a KZT szombat helyett pihenőnap.
2020. május 6-10. Künzelsau – Marcali testvérvárosi kapcsolat utazás Künzelsauba a
testvérzeneiskola meghívására
IV. TERVEZETT NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK
1.

Tanévnyitó alakuló értekezlet: 2019. augusztus 26. hétfő 10 óra

2.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: 2019. szeptember 2. hétfő 10 óra

3.

Nevelőtestületi értekezlet 2019. szeptember 6. péntek 9 óra

4.

Nevelőtestületi értekezlet: 2019. október 1. kedd 9 óra

5.

Nevelőtestületi értekezlet: 2019. november 5. kedd 9 óra

6.

Nevelőtestületi értekezlet: 2019. december 3. kedd 9 óra

7.

I. félévi osztályozó értekezlet: 2020. január 24. péntek 9 óra

7.

Félévértékelő nevelőtestületi értekezlet: 2020. február 04. kedd 9 óra

8.

Nevelőtestületi értekezlet: 2020. március 03. kedd 9 óra

9.

Nevelőtestületi értekezlet: 2020. április 7. kedd 9 óra

10.

Nevelőtestületi értekezlet: 2020. május 19. kedd 9 óra

11.

II. félévi osztályozó értekezlet: 2020. június 5. péntek 9 óra

12.

Tanév értékelő nevelőtestületi ülés 2020. június 23. kedd 11 óra

V. MŰVÉSZETI VIZSGÁK
A 2019/2020. tanév vizsgái: 2020. május 18 – június 5.
Lebonyolításáért felelősök: Szaktanárok, tanszakvezetők
Év végi meghallgatások: szaktanárok, tanszakvezetők
Alapvizsgák: Igazgató
Záróvizsgák: Igazgató
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VI. ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, HATÁRIDŐK

Szeptember:
24. kedd

Zene Világnapi rendezvény szervezése előkészítése
Felelős: Hajas Béla

Október:
1. kedd

16:00

A

zene

világnapja

tiszteletére

rendezvény

együttműködésben az általános iskolákkal, a Calypso kórussal és
a Bajtársi dalárdával
Marcali Künzelsau tér
3. csütörtök

Októberi növendékhangverseny műsorának leadási határideje
Felelős: Sasfalvi Gábor

4 péntek.

Az aradi vértanúkról történő megemlékezés
a Noszlopy és Mikszáth K. u-i Általános Iskolákban

8. kedd

18.00 Növendékhangverseny
Felelős: Sasfalvi Gábor

22. kedd

Megemlékezés Nemzeti ünnepünk okt. 23-a alkalmából
a Noszlopy és Mikszáth K. u-i Általános Iskolákban

24. csütörtök

17.00 Kakaó koncert
Felelős: Török Ferenc

31. csütörtök

Novemberi növendékhangverseny műsorának leadási határideje
Felelős: Krishtop Pável

November:
5. kedd

18.00 Növendékhangverseny
Felelős: Krishtop Pável

8.péntek

„B” tagozatos növendékek negyedéves meghallgatása

Utolsó hét

Óvodahangversenyek

25. Hétfő

Művészetek Találkozója, Megyei tanári hangverseny, Megyei
Művésztanárok bemutatkozása

28. csütörtök

Mikulás növendékhangverseny műsorának leadási határideje
Felelős: Török Ferenc
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December:

5. csütörtök

18.00 Mikulás növendékhangverseny

5. csütörtök

Karácsonyi növendékhangverseny műsorának leadási határideje
Felelős: Lakatos Erika

17. csütörtök

1

18.00 Karácsonyi növendékhangverseny
Felelős: Lakatos Erika

Január:
11. szombat

Tanári újévi hangverseny

14. kedd 18 óra

„B” tagozatos növendékek negyedéves meghallgatása

Február:
6. péntek

Februári farsangi növendékhangverseny műsorának leadási
határideje
Felelős: Kósiné Koczkás Magdolna

11. kedd

18.00 FARSANGI Növendékhangverseny

25. kedd

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatiról a
Noszlopy és Mikszáth Utcai Általános Iskolákban

24 – 28

Óvodakoncertek

Március:
9. hétfő

Márciusi növendékhangverseny műsorának leadási határideje
Felelős: Sárkány Zsolt

9. hétfő

KZT csoportok nevezési határideje

10. kedd

18.00 Növendékhangverseny

13. péntek

Nemzeti ünnepünk március 15-i megemlékezés
a Noszlopy és Mikszáth K. u-i Általános Iskolákban

19. csütörtök

KZT 1. meghallgatás

21. szombat

KZT 1. meghallgatás

24. kedd

B” tagozatos növendékek negyedéves meghallgatása

26. csütörtök

17.00 Kakaókoncert
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Április:
Áprilisi növendékhangverseny és KZT csoportok műsorának

2 .csütörtök

összeállítása
Felelős: Igazgató
18.00 Növendékhangverseny a Kamarazenei Találkozó Marcali

7. kedd

versenyműsora
7. kedd

Künzelsaui műsor összeállítása, véglegesítése, utaslista

16. csütörtök

14.00 Megemlékezés Holokauszt áldozatairól
a Noszlopy és Mikszáth K. u-i Általános Iskolákban

18. szombat

Somogy Megyei Zeneiskolák XXXII. Kamarazenei Találkozója

20 – 23

Óvodakoncertek

23. csütörtök

Anyák napi növendékhangverseny műsorának leadási határideje
Felelős: Lakatos Erika

Május:
5. kedd

18.00 Anyák napi növendékhangverseny

6-10

Testvérváros

Künzelsau

Zeneiskolájának

meghívására

Zeneiskolai küldöttség utazik Künzelsauba
18-jún. 5.

Művészeti vizsgák, meghallgatások
Hangszerbemutatók a Noszlopy és Mikszáth Általános Iskolákban
Zeneóvodások évzáró bemutatói

Június
4. csütörtök

14:00 Nemzeti összetartozás napi megemlékezés
a Noszlopy és Mikszáth K. u-i Általános Iskolákban
18:00 Tanévzáró ünnepély

11.csütörtök

VII.

VERSENYEK, HANGVERSENYEK

Zenei Világnapi rendezvény
Bihari János Vonósverseny és Találkozó Abony
Sistrum Regionális Versenyek Szombathely
Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny Balatonföldvár
Somogy megyei Rézfúvós Verseny Balatonföldvár
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Regionális Vonós Találkozó Pécs
Tehetséggála Kaposvár tanuló / tanár
Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója Balatonalmádi
Regionális Kamarazenei Verseny Sümeg
Diákmuzsika Zenei Verseny Balatonszemes
Barcsi Zongoraverseny
Somogy Megyei Kamarazenei Találkozó Marcali
Szaktanári hangszeres versenyek, hangversenyek
Művészetek találkozója
Megyei Tanári hangverseny
Nemzetközi Furulyaverseny Érsekújvár, Szlovákia
Újévi Tanári Hangverseny
VIII. FELVÉTELI, BEIRATKOZÁS, SZÜLŐI ÉRTEKEZLET, TÉRÍTÉSI DÍJ
FIZETÉSI HATÁRIDŐK, FOGADÓÓRÁK
Szeptember:
Pótfelvételi-pótbeiratkozás: 2019. szeptember 2. hétfő

27. péntek

14 -18

2019. szeptember 3 kedd

14 - 18

2019. szeptember 4. szerda

14 – 18

2019. szeptember 5. csütörtök

14 – 18

I. félévi térítési díjkedvezmény iránti kérelmek beadási határideje

Október:
3. csütörtök
15 kedd.

18.00 Szülői értekezlet
I. félévi térítési díjak befizetési határideje

Január:
24. péntek

II. félévi térítési díjkedvezmény iránti kérelmek beadási határideje

Február:
6. csütörtök 18 óra Szülői értekezlet
Március
16.

II. félévi térítési díjak befizetési határideje

23- 27

NYÍLT napok

20 -tól

Felvételi + beiratkozás (a 2020/2021-es tanévre)

Április
Fogadóórák: Szaktanárok egyéni beosztásában.
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IX. SZAKMAI, TANÜGYIGAZGATÁSI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK
Szeptember
17. kedd

8-12-ig Óraszám, létszámegyeztetés,

20. péntek

Határidő:

órarend

véglegesítése,

törzslapok

leadása,

e-mail

címek

naplóellenőrzés,
ellenőrzése,

munkatervek,

aktualizálása

az

adatbázisban.
Tanszaki ellenőrzések a tanárokkal történt egyeztetések időpontjában.
Minden hónap 1. hétfő-ig naplók ellenőrzése. Felelős: Kósiné Koczkás Magdolna
E- napló havi zárás minden hónap utolsó napját követő hetedik nap
Január:
A teljes adminisztráció ellenőrzése
Februártól
Óralátogatások, tanügyi nyilvántartások ellenőrzése (tanszakvezetők)
Június:
3 – 7 Teljes körű adminisztráció áttekintése, törzslapok, naplók értesítők egyeztetése 8
- Leltár, felkészülés a szabadságolási időszakra. Adatszolgáltatások, beszámolók, tanévi
végi beszámoló nevelőtestületi ülés.
Tanév folyamán folyamatosan a versenyekre és felvételikre készülő növendékek többszöri
meghallgatása. Továbbtanuló növendékek részére a középiskolai tanárokkal egyeztetés,
meghallgatás, kapcsolattartás (szaktanárok).
X. MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
Feladat: tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi oktatás a tanulók számára.
Időpontja: első tanítási óra.
Felelős: szolfézstanárok
Dolgozók: Új dolgozók munkába lépésük napján,
Régi munkatársak 2019. október 4-ig.
2019. október Tűzvédelmi próbariadó
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ZÁRADÉK
Legitimáció:

A 2019/2020. évi munkatervet a nevelőtestület megvitatást követően egyhangú szavazással
elfogadta.

Marcali, 2019. szeptember 6.
Hajas Béla
igazgató

Fenntartó által elfogadott
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