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A munkaterv elkészítésekor a következő dokumentumokat vettük
figyelembe:
A Leopold Mozart Zeneiskola Szervezeti és Működési Szabályzata
Házirend 2019
Helyi tanterv és pedagógiai program
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Országos és Regionális zenei versenyek
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20/2012. EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről és név
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326/2013. kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
2020-2021-es tanév rendjéről szóló rendelet
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Heizer Zsófia – billentyűs tanszak
Soproni Ildikó - fafúvós tanszak
Takáts Tibor- rézfúvós- és ütőtanszak
Óhidiné Pál Judit – zeneismeret tanszak
Palatin Eduard – vonós-és gitár tanszak

Együttesvezetők
Óhidiné Pál Judit – leánykar
Kecskésné Papp Ágnes - fiúkórus
Bogáti László – vonószenekar
Szász József –fúvószenekar
Sági Zsolt - gitáregyüttes
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I. Helyzetelemzés
A 2019-2020-as tanévben a Zeneiskola minden szempontból - még az általános rendkívüli
helyzet ellenére is – a sok változás után a stabilizálódás útjára lépett.
Kiemelt feladatunknak tartottuk a hétköznapi munka körültekintő, hatékony megszervezését, a
vezetésen belül a feladatok elosztásának és a minden irányba történő áttekinthető, érthető
kommunikációs csatornáknak a kialakítását. A kommunikációt jelentősen megkönnyíti a 2019
januárjában elindított havi hírlevelünk, amelyben a szülők és növendékeink naprakész, pontos
tájékoztatást kapnak a zeneiskolában történő programokról, tudnivalókról. Szintén újdonságnak
számít - a zeneiskolai gyakorlatban ritkán alkalmazott - szülői értekezletek bevezetése. Évente
három alkalommal élhetnek a szülők ezzel a lehetőséggel. A vezetőség munkájának segítésére
sikerült egy közös meghajtót beüzemeltetni. Köszönet a tankerületnek a támogatásért. Az iskola
új - immár sokkal áttekinthetőbb - honlapja 2020 márciusában megnyílt, valamint júniusban
létrehoztunk ugyanott egy tanári felületet. Mindezek az intézkedések jelentősen segítik a
gördülékenyebb kommunikációt, ezáltal munkánk hatékonyságát.
A 2019-2020-as munkatervet 2020.03.15-ig – a rendkívüli helyzet és a távoktatás bevezetéséig
- maradéktalanul teljesítettük, sőt további programokkal, feladatokkal bővítettük.
A Leopold Mozart Zeneiskola küldetésénél fogva a tehetséggondozással foglalkozik. Ehhez a
feladathoz járultak hozzá az éves munkánk során:







a 2019-2020-as tanévben 5 alkalommal rendeztünk – a tanszaki hangversenyeken,
vizsgákon kívül – olyan vegyes növendékhangversenyeket, ahol hónapról hónapra
megmutathatták a felkészült növendékek hangszeres tudásukat. Ez szakmai-pedagógiai
szempontból egy sikeres, jól bevált kezdeményezés, amelyet a jövőben folytatni és
tovább-fejleszteni kívánunk. A szakmai hasznosságon túl ezek a rendezvények jótékony
hatással vannak a közösségépítésre valamint a növendékek inspirációjára,
motivációjára.
Zeneiskolánk a tervezett 7 mesterkurzusból 4 eseményt tudott lebonyolítani országosan
elismert, vendég művésztanárok közreműködésével. Ezeken a rendezvényeken
tanítványainkkal foglalkoztak a meghívott vendégek, amit a helyi pedagógusokkal
tartott szakmai megbeszélés követett. A tapasztalat azt mutatja, hogy tanárainknak is
szükségük van a szakmai visszajelzésre, megerősítésre, konzultációra.
Külön, egy-egy növendékhez is volt alkalmunk neves tanárokat hívni, akik személyre
szabottan adtak útmutatást tanárnak és tanítványnak egyaránt.
Iskolánk tanárai több alkalommal vittek tehetséges gyermekeket iskolán kívüli
versenyre. Ezek között országos- regionális- és tankerületi megmérettetések történtek,
ahonnan kiemelkedő eredményekkel tértek haza az ott szereplő növendékeink.
http://leopoldmozart.hu/tanev-esemenyek/eredmenyek





A zeneiskolai helyszínen kívül több alkalommal felléptek növendékeink városi
eseményeken – ami nagyobb teremben valamint szabad téren, nagyobb létszámú
közönség előtt más típusú kihívás elé állítja őket.
A „B-s” szolfézs csoport, a továbbtanulni vágyó növendékek különleges fejlesztését
támogatja. Emellett szándékunk indítani egy csoportot a zenei oktatásba később
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csatlakozó diákok részére. A melléktárgyak egyéni tanmenetének és hatékony
működtetésének kidolgozásán az elmélet tanszakkal közösen dolgozunk.
Egy növendékünk felvételt nyert Zeneművészeti Szakgimnáziumba.

A 2019-2020-as tanévben 3 pedagógus minősítési eljárását bonyolítottuk le. 2020 tavaszán
további 4 pedagógus minősítővizsgája a rendkívüli munkarend miatt halasztásra került.
Ugyanígy halasztásra került az intézményi és a vezetői ellenőrzés is.
2019. decemberében megalakult az új Szülői Szervezet és elindult az együttműködés.
Kihívás elé állított bennünket a Kréta felület kezelése és az elektronikus napló megtanulása.
2020 februárjában letettük a papíralapú naplót és teljes mértékben átváltottunk az elektronikus
napló használatára, amelynek kezelését azóta is folyamatosan tanuljuk. 2019 őszén bevezettük
a gyakorlási naplót, amelyet minden tanuló a tájékoztató füzetébe beragasztva megkap. Az
iskolai dokumentumok megújítása, pótlása továbbra is a kiemelt feladatok közé tartozik. 20192020-as tanévben a Házirend, az Adatvédelmi és Informatikai szabályzat létrehozása mellett,
az iskola összes dolgozójának személyi anyagát, munkaköri leírását rendbe tettük. Sajnálatos
módon mindezen feladatok a növendékektől, a szakmai munkától, a közösségépítéstől vonják
el a figyelmet, időt, energiát.
A tanulói létszámunk is stabilizálódni látszik, de továbbra is a kiemelt feladataink közé tartozik
programjainkkal a zenetanulás jótékony hatására felhívni a külvilág figyelmét és ezzel
megnyerni a szülők, diákok bizalmát a zeneiskola iránt. Az online zeneoktatás ugyan nem az
ideális oktatási formánk, mégis elmondhatjuk, hogy a szülők és családok többsége most
szembesült igazán a zene-és hangszeroktatás gyermekekre gyakorolt közvetlen pozitív
hatásával, és tanáraink szerepével, jelenlétével, támogatásával ezen az úton.

II. A tanévindítás feltételei
II.1. Személyi feltételek






Pál Diana kolléganő 2 év fizetésnélküli szabadság után végleg külföldön folytatja
életútját. Állását betöltöttük, új kolléganőnk Bagi-Fiatal Lilla lett.
A friss énektanszakunk további változások elé néz Csejtei – Varga Júlia kisbabának
adott életet és így előreláthatóan fél évig Budavári Anna vállalta el a helyettesítését.
Az ütőtanszakon immár három kolléga látja el a feladatokat, mindannyian zenekar
mellett félállásban. Új kollégánk Gacsályi Róbert lesz.
Amano Seri kolléganő szintén babát vár –helyettesítésével fiatal kollégáinkat (Brunda
Gergely, Wolford Benjamin) tovább foglalkoztatjuk.
Illési Erika zenekari munkája mellett, átmenetileg nem tudja vállalni az óraadást.
Növendékeit házon belül elosztjuk.

A tantestület stabilizálódása jótékony hatással van a növendékek megtartására is. A
növendéklétszámunk előzetes számítások alapján 370-380 fő között mozog.
Idén 4 szolfézs-előképző csoportot indítunk. Odafigyelünk a tanszakok közötti egyensúlyra, de
ennek ellenére a zongora és gitár szakokra az érdeklődés továbbra is a legmagasabb.
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Munkánkat egy iskolatitkár és egy pedagógiai asszisztens segíti, a technikai személyzet 4 fő,
mindannyian együttműködésükkel és segítőkészségükkel megkönnyítik a napi munkánkat.
II/2. Tárgyi feltételek
Az iskola hangszer-és kottaállománya megfelelő. Ehhez nagyban hozzájárult a „Hangszercsere
Program” is. Az idei program lehetővé teszi a tartozékok beszerzését is, ami a működés
elengedhetetlen része. A hangszerjavítások folyamatban vannak. Azokat a
beszerzéseket/javításokat, amelyre a „Hangszercsere Program” nem nyújtott lehetőséget, az
Alapítványunk segítségével próbáljuk megoldani. Szintén kétoldalú segítséggel új kottavonalas
táblákat, mobil állványokat szereztünk be. (Úgy a hangszerek, mint az egyre több allergiás
gyermek miatt a krétás táblákat kivonjuk a forgalomból.)
A hangszerállomány állagmegóvásához nagy reményeket fűzünk a 2019 nyarán végre
megtörtént radiátor – szelepcserékhez és a 2019 decemberében történő új termofejek
felszerelésétől (Hálás köszönetünk az Éri Tankerületnek!) Ez nem csak a fűtés takarékosabbá
tételét, hanem a hangszerek megóvását is hozza magával. Tavaly kértünk és kaptunk a
tantermekbe hő-és páratartalommérő eszközöket, így az ideális hőmérséklet kialakításának –
reméljük – már semmi nem áll útjába.
Az iskola épülete folyamatosan tovább rendeződik és szépül. A higiénia feltételek már a
koronavírus előtt is maximálisan biztosítva voltak, ezt természetesen továbbra is fenntartjuk.
A könyvtár állományát – könyvtáros hiányában – házon belül kialakított rendszerrel önállóan
kezeltük. Ez a feladat hosszabb távon megnyugtató megoldásra vár.
A szelektív szemét-gyűjtést egyelőre házon belüli megoldással kezeljük, ezáltal a
zeneiskolában is a környezettudatos magatartást tartva szem előtt.

III. Kiemelt feladatok






Hagyományos és megújult rendezvények megtartása
o Közös Növendékhangversenyek
o Zene Világnapja
o Leopold Mozart Házi Verseny II. – további évfolyamokkal bővítve.
o Vesperás
o Adventi Hangverseny
o „Ne felejts” – Népdaléneklési verseny – tankerületi szinten
o Költészet Napja – Végzősök hangversenye
o Kamarazenei Fesztivál – Művészetoktatás napja – tankerületi szinten
o Művésztanári hangversenyek
o Mesterkurzusok
o Tanévzáró hangverseny – Leopold Mozart díj átadása
Zenei versenyekre való felkészítés
Műhelymunka és az online oktatás tanulságai - tanszakokon belül
Minősítések, önértékelési feladatok
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Intézményvezetői és intézményi ellenőrzés lebonyolítása
A Kréta felületet kezelése, elektronikus napló folyamatos tanulása
Az iskolai dokumentumok megújítása, megírása – folyamatosan

IV. Az iskolai tanév helyi rendje
IV.1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjai, azok felhasználása


10.26-28 – Műhelymunkák, próbák a Vesperasra és a Jótékonysági hangversenyre, az
új Pedagógiai Program véglegesítése



12.22. – november 28. szombat – próbák az Adventi Hangversenyre



12.23 - december 5. szombat – Adventi Hangverseny

IV. 2. A tanév rendje, az iskolai szünetek időtartama


2020-2021-es tanév első tanítási napja szeptember 1, utolsó tanítási napja június 15.



Az első félév 2021. január 22-ig tart, a félévi értesítők kiadásának határideje január 29.



Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).



A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18 (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4 (hétfő).



A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

IV. 3. Ünnepek és emléknapok
Iskolánk küldetésénél fogva megemlékezik zenei ünnepeinkről, kulturális évfordulóinkról.
Többek között a/az - Zene világnapjáról -10.01
- iskola névadója Leopold Mozart születésének évfordulójáról – 11.14.
- Költészet napjáról - 04.11
- Magyar Művészetoktatás napjáról – április utolsó hétvégéje
Fúvószenekarunk évek óta aktív résztvevője a nemzeti ünnepeinken tartott városi
rendezvényeknek, koszorúzásoknak. (10.23. 03.15.)
Az adventi időszakban is jelen vagyunk a városban rendezvényeinkkel. (Adventi hangverseny,
tanszaki – karácsonyi hangversenyek)
IV. 4. Értekezletek







alakuló értekezlet – 08.24. hétfő
tanévnyitó értekezlet és a munkaterv elfogadása – 09.10. csütörtök
negyedéves értekezlet – 11.03. kedd
félévi értekezlet – 02.02. kedd
tavaszi értekezlet – 04.19. hétfő
tanévzáró értekezlet – 06.24. csütörtök
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Az értekezletek időpontjai egyéb prioritások miatt változhatnak, adott esetben további
időpontokkal bővülhetnek.
IV. 5. Nyílt nap
Iskolánk a Nyílt Napjait május 10-én, 11-én tartja. Ezeken a napokon a csoportos és egyéni
órák a kitett rend szerint látogathatók. Mindkét nap szülői tájékoztatót is tartunk.
A következő rendezvényekre kérnénk a Tankerület szíves támogatását:
03.19. „Ne felejts” – Népdaléneklési verseny – tankerületi szinten (Zsűri, oklevelek) 40.000 Ft
04.26. Kamarazenei Fesztivál – Művészetoktatás napja – tankerületi szinten – új (Zsűri,
oklevelek, ajándékok) – 70.000 Ft
06.19. 17.00 – 1. sz.ált. iskola, Tanévzáró Hangverseny – egyeztetés alatt (oklevelek,
ajándékok, hangszerszállítások) – 72.000 Ft

V. Eseménynaptár
Augusztus
24. hétfő – 11:00 tantestületi alakuló értekezlet, 13:00 – vezetői megbeszélés
24. hétfő – 29. szombat – Próbahét a Zene Világnapjára
27. csütörtök, 31. hétfő 14:00-17:00 – felvételi meghallgatások

Szeptember
1. kedd – 10:00 tanszaki egyeztetések a beosztás szerint
3. 4. csütörtök, péntek, 7. hétfő – 14:00 – 17:00 – Beiratkozás
10. csütörtök 11:00 – Tantestületi értekezlet
14. hétfő 16:00-18:00 - Pótbeiratkozás
18. péntek 9:30 – Minősítő vizsga – Papp Ágnes (Szekér Bernadett)
21. hétfő – 18:00 – Szülői értekezlet – új növendékeknek
25. péntek 9:30 – Minősítő vizsga – Baksa Krisztina (Sz. Tersztyánszky Dorottya)
30. szerda – 17:30 – Növendékhangverseny 1. - elmarad
Egyéb feladatok: szeptember 20. - tantárgyfelosztás véglegesítése (intézményvezető, helyettes)
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Statisztika készítése – (intézmény-vezetőhelyettesek)
Tűz-és balesetvédelmi oktatás megszervezése, Orvosi alkalmassági vizsgálatok (koordinátor:
iskolatitkár)

Október
1. csütörtök - 18 óra – Zene világnapja – hangverseny – online formában, filmfelvétel készül
6. kedd – Minősítő vizsga – Szekér Bernadett (Soltész Anikó)
8. csütörtök – Minősítő vizsga – Ujj Andrea (Sz. Tersztyánszky Dorottya)
19. hétfő 10:00 – Alexander-technika előadás – Kovács Kinga
21. szerda - 17:30 - Növendékhangverseny 1.
23. szerda - Nemzeti Ünnep – koszorúzás (fúvószenekar) - elmarad


Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

november 2. – Leopold Mozart Házi Verseny II. – jelentkezési határidő

November
3. kedd – 11:00 – Tantestületi értekezlet
11. szerda– Vesperas – Katolikus Templom - (Fiúkórus - Papp Ágnes)
19. csütörtök – 9.30 - Kamaraterem – Leopold Mozart Házi Verseny –
(intézményvezető, segítők a beosztott rend szerint. Kezdés a részvételi aránytól függ)
26. csütörtök - 17.30 – Növendékhangverseny 2.
27. péntek – 19:00 - Jótékonysági hangverseny a Mindszenty József Római katolikus Általános
Iskola kárpátaljai testvériskolájának javára (Berkesi Boglárka, Szijártóné T. Dorottya)
Portfoliók beadási határideje: 11.25.
A vizsga-hangversenyek - Tanszakvezetők
Kérjük, a pontos időpontokat november 20-ig leadni.
(Idősáv: 12.07. 12.17-ig)

December
A vizsga-hangversenyek - Tanszakvezetők
Kérjük, a pontos időpontokat november 20-ig leadni.
(Idősáv: 12.07. 12.17-ig)
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5. szombat, 19 óra - Adventi Hangverseny az Evangélikus Templomban (feladatok a beosztás
szerint)
18. péntek – Tanári karácsony


A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18 (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4 (hétfő).

2021
Január
Pót-meghallgatások – igény szerint
14. csütörtök - 17.00 - kamarazenevizsga
Melléktárgy jegyek beírási határideje: 15. péntek
22. péntek - Az első félév zárása
26. kedd – Növendékhangverseny 3.
29. péntek – Félévi értesítők kiosztása:

Február
1. hétfő - Szülői értekezlet – szolfézs 4. o.,18.30 - hangszeres alap-és záróvizsga
2. kedd - 11:00 - Félévzáró tantestületi értekezlet
Alap-és záróvizsgára jelentkezések a kiírt rend szerint
24. szerda 17:30 – Növendékhangverseny 4.

Március
15. vasárnap - Nemzeti Ünnep, tanítási szünet. koszorúzás, (fúvószenekar)
19. péntek - „Ne felejts” Népdaléneklési verseny – Tankerületi szinten meghirdetve
24. szerda – Barokk szakmai nap és hangverseny – Soltész Anikó
29. hétfő 17:30 – Növendékhangverseny 5.


A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
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Április
16. péntek - 17:30 - Kamaraterem – a Végzősök hangversenye (Szekér Bernadett)
19. hétfő – 11:00 - Tantestületi értekezlet
26. péntek - Kamarazene Fesztivál - Művészetoktatás Napja – Tankerületi szinten meghirdetve
29. hétfő – 18:00 - Szülői értekezlet – szolfézs előképző
30. kedd - 17.30 – Növendékhangverseny 7.

Május
Az évvégi vizsgák részletes beosztása külön táblázatban lesz feltüntetve.
Idősáv: 05.13 – 05.19 - elmélet, 05.20 – 06.04. - hangszeres)
10.11. hétfő-kedd, 14-18 – Nyílt Napok – itt az iskolában
Oklevelek, jutalom kottaigények leadási határideje 24-ig a titkárságon.
Tanév végi adminisztráció, egyeztetések a helyetteseknél a kifüggesztett rend szerint.
Hangszerkölcsönzések - egyeztetések – a kiírt rend szerint (Varga Zsófia)

Június
7.8.9. hétfő-kedd-szerda, 14-18 – felvételi meghallgatások – Minden hangszerre!
10.11. csütörtök-péntek - tanszaki megbeszélések a beosztás szerint
15. kedd – Utolsó tanítási nap
22. kedd - 17.00 – 1. sz.ált. iskola, Tanévzáró Hangverseny
24. csütörtök - 10.00 - Tantestületi záró-értekezlet + közös ebéd
Július 1. Beszámoló leadása a tankerület számára (igazgató és a helyettesek)
A tanév számos rendezvénye, felkérések külső szereplésekre – óvodáktól, iskoláktól, a városi
ünnepségekre, az Idősek Otthonában stb. - nem szerepelnek a munkatervben. Ezek alkalmilag
kerülnek pontosítása.
A Művésztanár Hangversenysorozat és a Mesterkurzusok szervezés alatt állnak.
A változásokat e-mailben és a szokásos módon (tanári szoba - hirdető tábla) tesszük közzé.
A járványügyi rendelkezéssel kapcsolatos aktuális információk a honlapunkon tekinthetők
meg.
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Budaörs, 2020.09.10.

Soltész Anikó
intézményvezető

A Tantestület a Munkatervet 2020.09.10-én elfogadta.
A jegyzőkönyvet írta: Rujpné Váradi Zsuzsanna
Hitelesítette:

Szijártóné T. Dorottya intézményvezető - helyettes

Szekér Bernadett intézményvezető - helyettes

A Szülői Szervezet nevében a munkatervet véleményezte: Kállai-Bálint Szabolcs

Lezárva: Budaörs, 2020. 09.10.

Soltész Anikó
intézményvezető
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