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2021 – 2022.tanév 

MUNKATERV 
 

1. Intézményi gazdálkodás: 

 

 Felújítási munkálatok a 2020-2021. tanévben 

- az épület hőellátását biztosító kazáncsere történt meg 2020. decemberében. 

- elkezdődött 2021. nyár végén az épület utcai nyílászáróinak cseréje, valamint a 

homlokzat felújítása 

 Felújítási szükséglet tervezése a 2021-2022. tanévben 

Akadálymentesítés 

Szellőző berendezések felszerelése – utcafronti tantermeknél – lakossági 

bejelentések csökkentése, valamint a 115ös tantermi beázás megszüntetése, 

szellőztetése – a szellőző rendszer felülvizsgálata 

A villanyhálózat felülvizsgálata – biztosítékok csapódnak rendszeresen le. 

Többször történik meg, hogy a bejárati rendszerek mágneszárai nem 

oldódnak ki,ez életveszélyes is lehet. 

- a tantermek visszhangjának és a tantermek közötti áthallásnak 

megszüntetése (20/2012 EMMI rend. – egészségügyi és munkavédelmi 

eszközök) elkezdődött 2014 nyarán, de még hiányzik: 

megoldandó sürgős feladatok még:  

I. – II. emeleti utcai fronton levő tantermek hangszigetelő ajtó cseréje  

A II. emeleti tantermeknél a balesetveszély elhárítása, a födém, padlószint 

kiegyenlítése 

megoldandó még:  

az I. emeleti fiú WC felújítása -  

- a pincehelyiségben a Szív u.- i szakasz felújítása (Kovács módszer) a 

tornaszoba megfelelő használatához  

- akadálymentesítés, hangszerszállítás (lift kialakítása) 

- az udvar teljes körű felújítása, a két iskola tanulói számára elérhető és élhető 

környezet kialakítása 

 Karbantartási munkálatok 

a folyamatos karbantartási munkálatok mellett (eseti villany és vízszerelés) elsősorban az 

épület állagának megóvása, az új – zeneiskolai – funkcióhoz való folyamatos karbantartás, 

alakítás a feladat.  

az eseti karbantartásokat az erre a célra felvett alkalmazott, gondnoki és karbantartói 

feladatokat végezve látja el, 2020. február 1.-től. 

Munkájához létra (5m belmagasság) és egyéb apró eszközök beszerzése lenne szükséges.  

 

          Intézmény bevételének növelése érdekében mit tervez a tanév során? 

- 2021-2022 tanévi térítési és tandíj bevétel 

az I. félévre elrendelt összeg: 13.587.850,-Ft/félév 

- az iskola törekszik pályázati források bevonására 

- bevételi díj – terembérletből (járványtól függően) 
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2. Létszámadatok 2021-2022. tanév 

◘ Technikai dolgozók       9 fő 

gazdasági ügyintéző   

(személyi ügyek, gazdasági ügyek hivatali kezelése)  1 fő 

ügyviteli adminisztrátor, hangszer és leltárfelelős,  

Kréta  befizetés kezelője      1 fő 

kézbesítő, karbantartó,      1 fő 

gondnok, karbantartó      1 fő 

porta és vagyonvédelem      3fő 

takarító (szolgáltatás)       2fő 

◘ GYES-en lévő dolgozók     4 fő 

pedagógus        4 fő 

◘ Fizetés nélküli szabadságon van    3 fő 

pedagógus        3 fő 

◘ pedagógus       79 fő 

pedagógus        65 fő 

vezető         1 fő 

 vezetőhelyettes       3 fő 

 óradíjas        10 fő 

◘ pedagógiai munkát közvetlen segítő   5 fő  

 iskolatitkár        2 fő 

 könyvtáros        1 fő 

 könyvtáros asszisztens       1 fő 

 jelmez és kelléktáros, szabadidő szervező    1 fő 

 

◘ Az intézmény külső gyakorlóhely-e? 

A Tóth Aladár Zeneiskola  a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóhelye, a 

Debreceni és a Pécsi Egyetem partneriskolája. Az egyetemek hallgatói gyakorlati tanításon 

(MA tanári 120 és MA tanári 60 kredit valamint osztatlan tanári képzés keretében) vesznek 

részt az iskolában a következő szakokon és tanároknál az iskola fenntartója és az 

egyetemek között létrejött határozatlan idejű megállapodás alapján. 
 

2020-2021.tanév

Ácsné Szily Éva (hegedű és didaktika tanár) 

Bögöthy Ádám (jazz bőgő, basszusgitár) 

Dávid Krisztina (cselló) 

Dely Róbert (jazz gitár) 

Király Boldizsár (harsona) 

Fenyősy Dorottya (zongora) 

Halászné Veres Zsuzsanna (zongora) 

Holló Miklós (ütő) 

Jelasity Péter (jazz szaxofon) 

Jeszenszkiné Dunavölgyi Mária (fagott) 

Kovácsné Szabó Zsuzsanna (gitár) 

Kiss Anna (szolfézs) 

Kohán István (klarinét) 

Lilik Judit (magánének) 

Magyar Margit (szolfézs) 

Vers Dóra (jazz-elmélet) 

Puporka Ferenc(bőgő) 

Szabó Gergő (jazz zongora) 

Réti Tamás (zongora) 

Sárvári Kovács Zsolt (jazz ütő)  

Scholcz Melinda (fuvola) 

Simai László (trombita) 

Serei Zsolt (zeneelmélet) 

Tekula Endre (kürt) 

Vadász Zsuzsanna (zongora)  

Szolnoki Dóra, Vers Dóra (jazz-ének) 

Véghelyi Krisztina (hegedű) 

Vicziánné Simándi Éva (fuvola) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tóth Aladár Zeneiskola AMI 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, Akkreditált Kiváló Tehetségpont,  

Minősített Referenciaintézmény,  

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóhelye, A Debreceni Egyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem Partneriskolája 

 

 

                        

 

 

 

3 

◘ Továbbtanuló pedagógusok 

a 277/1997 (XII.20.) korm.rend alapján minden pedagógus részt vesz a kötelező képzésben. 2021. 

márc. 21-ig elkészült a továbbképzési terv. Az akkreditált 30 órás szakmai, módszertani képzések 

elindultak a tanévben. 30 órás továbbképzésben 2 fő. Pedagógus szakvizsgán jelenleg 2 fő vesz 

részt. A továbbképzések díjának hozzájárulásához 2013 óta nincs forrása az iskolának. Ez rendkívül 

nagy feszültséget teremtett a munkavállalók között, mivel 2012-ig a munkavállalók képzési díjának 

egy része támogatott volt.  

◘ PEM részt vevő pedagógusok 

2022. eljárásra jelentkezett pedagógusok: 4 fő 

2021 – eljárásban sikeresen részt vett pedagógus: 4 fő, ebből 3 fő szerzett innovatív mestertanári 

fokozatot. 2021. szeptember elindul a programok megvalósítása . 

Fejlesztési feladatok: 

Kiemelt fejlesztési területek a 2021-2022. tanévre  

A járvány helyzet alatti online tanítás tapasztalatainak, a digitális zenetanítás hátrányainak 

feldolgozása. A személyes tanításban a testérzet, a zenei hallás fejlesztése, az együttműködési 

készségre való figyelem fókuszba helyezése, a kiemelt területek.  

Kiemelt cél, hogy a szakmai feladatok ellátásában a gyerekek számára a képességeikhez mért, a 

tehetségüket felfedező tanulási folyamat jöjjön létre.  Az iskola vezetése változatlanul törekszik 

arra, hogy az új székhelynek kijelölt iskolaépület – megőrizve és visszarendezve eredeti építészeti 

értékeit – fokozatosan átalakuljon a zeneoktatás funkcióinak megfelelő oktatási épületté, a 

közösségi terei szolgálják a hálózatos tanulást, a tudás megosztást. A COVID – 19 alatti feladatok a 

tanulás sebességét megváltoztatták. A tehetséggondozás azonban még e körülmények között is 

megtörtént. Ugyanakkor a szülőkkel való kapcsolattartás e területen szorosabbá vált. 

 

Kiemelt minőségcél Megvalósítandó feladat Felelős Sikerkritérium 

gyakorlóhelyi intézményi 

működés fejlesztése,  

 folyamatos tervezés és 

megvalósítás 

Intézményvezető, 

érintett tanárok, 

tanszakvezetők 

A tanárjelöltek elégedettsége, sikeres 

tanítási gyakorlatok, felsőoktatási helyek 

folyamatos kapcsolat  

bázis iskolai működés 

fejlesztése 

együttműködés fejlesztése a 

BPOK-kal, a regionális 

intézményhálózattal 

intézményvezető,  

OH kapcsolattartó 

szaktanácsadók 

érintett tanárok 

a munkatervben foglalt programok 

sikeres végrehajtása, a visszajelzések 

pozitívak 

a zeneiskolába beiratkozott 

növendék kreatív 

képességeinek tudatos 

fejlesztése  

a tanulói képességek 

fejlesztéséhez koherens 

ismeretanyag választás elvei 

erdelodesterkepe.tehetseg.hu 

– használata a tehetség 

tudatos irányításához 

szakmai 

intézményvezető-

helyettes, 

tanszakvezetők 

érintett tanárok 

- növendék önállóan is képes zeneművek 

megtanulására, előadására 

- könnyen teremt kapcsolatot az adott 

zenemű és testének kezelése között a 

hangszeres játék folyamatában 

-B tagozatra irányítás tehetséggondozás  

- szülői visszajelzések pozitívak 

az alapvizsgában résztvevő 

növendékek zenei 

ismereteinek és készségeinek 

konzisztenciája 

koherencia kialakítása az 

alapvizsga tartalmában az 

Alapprogram az alapfokú 

művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programjai (2011.évi CXC.trv. 

78.§ (1) l.pontja alapján) és az 

iskola helyi tantervében 

megfogalmazott célok között 

intézményvezető 

tanszakvezetők,  

érintett tanárok 

eredményes, sikeres alapvizsga 

valamennyi alapfok 6. évfolyamban 

tanulónak 

együttműködés szélesítése a 

kerület intézményeivel, 

szervezeteivel, Tehetségpont, 

Tehetségsegítő Tanács 

létrehozása 

közös programok tervezése – 

tehetségkoordinátorok 

munkájának összehangolása 

Intézményvezető, TAZI 

tehetségpont vezető 

A programok megvalósításán keresztül a 

tehetség –kutatás, fejlesztésben 

együttműködés, közös rendezvények 

(előadások, képzések, rendezvények) 
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Kiemelt minőségcél Megvalósítandó feladat Felelős Sikerkritérium 

általános és speciális ismeretek 

a zeneoktatásról, a kerületről 

az iskola bekapcsolódik a 

helyi, regionális programokba 

DÖK – DÖK munkáját 

segítő tanár 

A tanévben az iskola több nagyszabású 

bemutatóra készül  

Szélesebb kapcsolattartás a 

terézvárosi lakossággal 

Ingyenes baba-mama 

foglalkozások, nyugdíjas klub-

előadások 

Intézményvezető, 

érintett tanárok, 

tanszakvezetők 

 A résztvevők pozitív visszajelzése, 

nagyobb látogatottság az E10-ben, a 

jelentkezők számának növekedése az 

ingyenes baba-mama foglalkozásokon 

 

3. Iskola tanulólétszáma a 2021-2022. tanévben 

 Tanulók létszáma – 843fő (szeptember 30-i állapot) 

GYVT-ben  részesülő tanulók száma: –  4 fő 

tartós betegség miatt fiz.nélk: 3 fő 

kedvezmény jogszabály alapján:  - 6 fő 

HH - HHH tanuló száma:  0 fő 

október 1.-ig a tanulók 60%-a teljesítette a befizetési kötelezettséget, határidő: okt. 22. 

 Tanulócsoportok száma: 

kötelező tárgy: szolfézs        51 csoport 

kötelezően választható tárgy: zeneirodalom, zeneelmélet                                  11csoport 

            zenekarok:  fuvola    1 csoport 

       klarinét    2 csoport 

       rézfúvós   1 csoport 

       ütő    1 csoport 

        gitár    1 csoport 

       vonós (tücsök)   2 csoport 

       ifjúsági szimfonikus  1 csoport 

       kórus    2 csoport 

       jazz zenekar   1 csoport 

 

Képzési profil 

A zeneiskola működésében minden főtárgyat tanító tanár osztályfőnök. Egy-egy tanulói csoport 

száma 11-25 főig terjed, az együtteseket vezetők 15-50 tanulót vezetnek. Az azonos tárgyat tanító 

tanárok közösségét összefogó (tanszakok) vezetők – tanszakvezetők – irányításával folyik a szakmai 

feladatok koordinálása. A tanszakvezetők egy-egy tanszakon többszáz növendék tanulását 

irányítják, követik figyelemmel. Szakmai feladataik egyre szélesebbek, az iskola minőségi oktatását 

meghatározóvá teszik. A tanszakvezetők és a tanszakon tanító mentor tanárok közül többen 

fővárosi munkaközösség vezetők, szaktanácsadók, tanfelügyelők is. A Pedagógiai Program szerint 

Alapprogram az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjai (2011.évi CXC.trv. 

78.§ (1) l.pontja alapján) 1-2. sz. melléklete szerint kialakított helyi tantervben kimenő és felmenő 

rendszerben folyik az oktatás. 

 

tanszakvezetők – tanszakok és tárgyak szerint a tanszak képzési profilja 

Billentyűs tanszak 

Zongora, csembaló és 

korrepetíció 

Vadász Zsuzsa - zongora 

Szavári Orsolya – korrepetitor, 

csembalo 

18 tanár  

zongora – 1 2fő 

csembaló – 1 fő  

korrepetitor – 5 fő 

PP - Alapprogram az 

alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programjai (2011.évi 

CXC.trv. 78.§ (1) l.pontja 

alapján) 1-2. sz. melléklete 

alapján 
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tanszakvezetők – tanszakok és tárgyak szerint a tanszak képzési profilja 

Vonós tanszak 

Hegedű, brácsa, cselló, 

nagybőgő 

népi hegedű 

 

Borsos Ágnes - hegedű 

Dávid Kriszta - mélyvoós 

hegedű - 9 tanár 

cselló – 5 tanár 

bőgő – 1 tanár 

PP - Alapprogram az 

alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programjai (2011.évi 

CXC.trv. 78.§ (1) l.pontja 

alapján) 1-2. sz. melléklete 

alapján 

Fúvós tanszak 

Fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, 

fagott, kürt, trombita, harsona, 

furulya 

Kohán István – fafúvós 

Simai László - rézfúvós 

15 tanár  

(fa és rézfúvós) 

 PP - Alapprogram az 

alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programjai (2011.évi 

CXC.trv. 78.§ (1) l.pontja 

alapján) 1-2. sz. melléklete 

alapján 

Akkordikus – tanszak 

 

gitár, cimbalom, ütő, magánének, 

népi ének tanszak 

Lilik Judit 7 gitártanár 

1 cimbalomtanár 

1 ütőtanár 

1 magánének tanár 

1 népi ének tanár 

PP - Alapprogram az 

alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programjai (2011.évi 

CXC.trv. 78.§ (1) l.pontja 

alapján) 1-2. sz. melléklete 

alapján 

Zeneismeret – tanszak 

zenei előkészítő 

szolfézs – zeneelmélet 

zeneirodalom 

Kiss Anna 8 tanár PP - Alapprogram az 

alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programjai (2011.évi 

CXC.trv. 78.§ (1) l.pontja 

alapján) 1-2. sz. melléklete 

alapján 

 jazz –tanszék 

jazz zongora, jazz szaxofon, jazz 

gitár, jazz basszusgitár, jazzbőgő, 

jazz ének, jazz ütő 

Bögöthy Ádám 7 tanár PP - Alapprogram az 

alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programjai (2011.évi 

CXC.trv. 78.§ (1) l.pontja 

alapján) 1-2. sz. melléklete 

alapján 

 

4. Nevelő-oktató munka kiemelt tanévi feladatai: 

 a pedagógiai program és az iskola működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata

         hat. idő: folyamatos 

 a Tehetségsegítő Tanács létrehozása, működtetése – széleskörű tehetséggondozás 

hat. idő: folyamatos 

 a Kovács-módszer és a Kokas-pedagógia további fejlesztése  

          hat. idő: folyamatos 

 a közösségi zenélésen keresztül a személyiségfejlesztés egyre sikeresebb megvalósítása 

hat. idő: folyamatos 

 a fejből való tanulás (memorizálás) eszközeinek tudatosabb alkalmazása integrálása 

 a közismereti tanulásba      hat. idő: folyamatos 

 új programok és tanszaki együttműködések kialakítása (Handsonic, stb.) 

 Beethoven év, Bartók és Kodály születésének 140. évfordulója 

Liszt születésének 210.évfordulója, Szokolay 90, 

 Zeneiskolák éjszakája országos programmá alakítása – MZMSZ együttműködés 
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Tanszakok: 

A tanszakok (szakmai munkaközösségek) általános feladatai: 

- tehetséggondozás, tehetségkutatás 

- általános tanulási képességek fejlesztése a művészeti nevelés specifikus eszközeivel 

- a tantárgyi ismeretek, készségek fejlesztésén túl a zene, mint örömforrás 

megéreztetése a tanulókkal, kiemelten törekedve az együtt zenélés feladatainak 

megvalósítására 

- felkészítés az eredményes szakközépiskolai felvételire vagy/és az egyetem különleges 

tehetségű gyerekek osztályába, főiskolai, egyetemi felvételire 

- felkészítés a munkatervben megjelölt nemzetközi, országos vagy/és fővárosi, regionális 

tanulmányi versenyekre 

- felkészítés az alapfokú művészeti vizsgára Alapprogram az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjai (2011.évi CXC.trv. 78.§ (1) l.pontja alapján)  

és 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a továbbképző évfolyamba való lépés 

feltételeként 

 Tanszakonként: 

A nagysikerű iskolatörténeti kiállítás alapján több neves tanárunkról tantermeket fogunk 

elnevezni –Kovács Dénes, Dobszay László –, a munkásságukhoz kapcsolódó tablók 

előkészítése megtörtént, a járványhelyzettől függően ünnepi műsor keretében, nyilvános 

teremavató ünnepségek. 

»  Kiemelt feladatok  

billentyűs tanszak: - a tanulói képességek és a kiválasztott zenemű koherenciájának 

teljes körű kialakítása, a tudatos gyakorlás fejlesztése, technikaképzés, Bösendorfer 

koncertek, a csembaló tanszak erősítése, fejlesztése 

vonós tanszak: - a hegedű és mélyvonós tanszak kettéválása, új szakami feladatok 

kialakítását teszi lehetővé. Ugyanakkor a két tanszakra továbbra is együtt dolgozik a 

következő feladatokban: a kottaolvasási készség, blattolási (lapról játék) készség 

fejlesztése, a szülőkkel való kapcsolattartás új formáinak kialakítása, a Tücsök zenekar 

munkájának segítése, a zenekari munka fejlesztése 

fúvós tanszak: - a fa és rézfúvós tanszak külön munkájának speciális szakmai 

elemeinek kialakítása, megtartva eddigi hagyományos közös programokat is, 

pl.:kamarazenei készségek erősítése (lapról játék, együtt játék), a hangszeres játék 

elemeinek (intonáció, légzés, testtartás, szép hang) kezelése – új módszerek 

elsajátítása, az új klarinét, szaxofon és rézfúvós együttes munkájának fejlesztése  

A kürt tanszak rendezi hagyományosan az egyik területi válogatót az OH felkérésére, 

az Országos Kürtverseny elődöntőjét. (2022. február) 

akkordikus tanszak: - a növendékekkel és a szülőkkel való kapcsolattartás új 

formáinak kialakítása, a tudatos zenehallgatás, a gyakorlás közbeni javítási 

módszerek új útjainak kialakítása, a gitárzenekar munkájának segítése, a tanszakon 

belüli különböző hangszerek együttműködésének fejlesztése 

zeneismeret tanszak: - az éneklési és a lapról olvasási készség fejlesztése, játékos 

zeneirodalmi vetélkedő, Dobszay-teremavató, az előképzős gyerekek 

hangszerválasztásának segítése 

jazz-tanszak: - a jazz zene iránt érdeklődők tehetségkutatása, a jazz zenekari 

gyakorlati foglalkozások nyilvánosságának szervezése, önálló hangversenyek, 

improvizációs foglalkozások a tanszakon belül és klasszikus zenét tanulókkal 

tanszakok közötti együttműködés erősítése,  
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» Tervezett programok 

az egyes tanszakok részletes tervezett programjai a munkaterv mellékletei 

 

5. Szakkörök, tanfolyamok, klubok, előkészítők, korrepetálás, fejlesztés stb. 

- Az iskolában, a tantárgyfelosztásban meghatározott módon és keretek között az 

egyéni képzéshez alkalmazkodva a különleges tehetségű növendékek számára 

tehetséggondozást biztosítunk, korrepetíció, verseny felkészülés, gerinctorna, 

tehetségtérkép  stb. alkalmazásával 

- az iskola kezdeményezi a kerületi iskolák gyermekvédelmi felelőseivel, ill. a 

Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi osztályával a szorosabb kapcsolattartást, hogy 

megtalálja azokat a gyerekeket, is akiknek a zene tanulása esélyt adhatna a jövőjükre. 

- az iskola akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik. A kerületi oktatási 

intézményeivel (általános iskolák, gimnázium) történt együttműködési megállapodás 

alapján a tehetségkutatás, fejlesztés kerületi, komprehenzív feladataiban szorosabb 

kapcsolatot alakítunk ki a területért felelős pedagógussal. Tehetségsegítő Tanácsot kezd 

működtetni a Tehetségpont munkájának segítésére.  

Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

2020. tavaszán újra elnyert címmel tovább fejleszti az együttműködéseket a területen 

működő iskolák és tanáriak között. A bemutatásra kerülő jó gyakorlatok elsősorban a 

módszertani kultúra fejlesztését szolgálják. Az iskolai munkaterv részét képezi a Budapesti 

Pedagógiai Oktatási Központ által elfogadott Bázisintézményi munkaterv is. Az iskola 

rendszeres közreműködője a BPOK szakmai rendezvényeinek. Több jó gyakorlatot is bemutat 

képzéseken.  

 

6. Tanórán kívüli tevékenységek a 2021-2022. tanévben: 

Az iskola a pandémia ideje alatt korlátozott mértékben vett részt tanórán kívüli eseményen. 

Növendékei felkészülését azonban támogatja, szükség szerint szervez vagy részt vesz 

különböző hangversenyeken, versenyeken. A részletes tanévben előforduló programokat a 

havi naptár – feladatterv tartalmazza.  

Az iskola növendékei részt vesznek valamennyi az OH által meghirdetett programban.  

Az iskola B tagozatos/tehetséggondozott növendékei rendszeresen vesznek rész felkérésekre 

TV és rádió szerepléseken, nemzetközi fesztiválokon is.  

7. Kapcsolattartás a szülőkkel 

- minden tanár személyes kapcsolatot tart a növendékek szüleivel, az eltérő egyéni képességek 

optimális fejlesztése érdekében. 

- a fontosabb információkat az iskolavezetés Hírlevélben, az iskola újságban (évi 1 megjelenés), 

ill. az iskola honlapján keresztül (www.tothaladar.hu) juttatja el a szülőkhöz  

Az iskola GDPR egyezően helyezi el a munkájához szükséges nyilvánosságot érintő kép és 

hangfelvételeit. 

8. SzMK vagy Iskolaszék választmány - Intézményi Tanács 

- a szervezetek a feladatokhoz alkalmazkodva, az SZMSz szerint működnek 

- a szülői munkaközösség 2021. novemberében tart ülést. 

- az Intézményi Tanács 2021. novemberében hallgatja meg az iskola vezetőjét. 

9. Szülői értekezletek: 

A pandémia ideje alatt a szülőkkel az online térben, ill. hírlevelek, értesítések formájában 

érintkezünk. A tanévben tervezett szülői értekezletek a tanszaki meghallgatásokhoz kötődnek, 

ahol feltételezhetően minden szülővel találkozhatunk.  

 

 

http://www.tothaladar.hu/
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10. Fogadó órák  

- az iskola tanárai előre egyeztetett időpontban állnak a szülők rendelkezésére, rendkívüli 

esetben az egyeztetés elhagyható. 

- tanáraink külön fogadóórát nem tartanak. 

- a pandémia ideje alatt megszokott, a tanítási órák után történő az írásban való egyeztetés, 

kommunikáció a szülők és a tanárok között, pozitív hatását a személyes térben is meg kell őrizni.  

11.  Állandó fogadóórák: 

Magyar Margit minden hó 1. kedd 16.00-17.00 

Véghelyi Kriszta minden hó 1. csütörtök 11.00-12.00 

J. Dunavölgyi Mária minden hó 1. hétfő  16.00-17.00 

Réti Tamás minden hó 1. szerda 15.00-16.00 

 

Az iskolában folyó széleskörű szakmai munka miatt azonban javasoljuk a telefonon történő előzetes 

egyeztetést az iskolatitkáron keresztül. 

 

12.  Nyílt tanítási napok: 

- az órák a járványhelyzettől függően látogathatóak  

- a 2022-2023 tanévre zenei előkészítőbe jelentkezők számára 2022. márciusban és 

áprilisban lesznek nyilvános órák, ill. „hangszerfoglaló”, „hangszersimogató”. 

 

13. A 2021-2022. tanév rendje  

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021-2022. tanév rendjéről 

- a szorgalmi idő első tanítási napja: 2021. szeptember 1.  

- a szorgalmi idő utolsó napja: 2022. június 15. 

 

- az I. félév utolsó tanítási napja: 2022. január 28. 

- a II. félév utolsó tanítási napja: 2022. június 15.  

 

- a félévi bizonyítvány kelte: 2022. február 1.  

- az év végi bizonyítvány kelte: 2022. június 15.  

 

- őszi szünet: 2021. október 22. - november 2. 

- téli szünet: 2021. december 21. – 2022. január 3.  

- tavaszi szünet: 2022. április 13. – április 20. 

 

15.  Az  5 pedagógiai célú munkanap felhasználása 

 

időpont program 

2021. október 14-16. Babszimpózium 

2022. febr. 3. Félévzáró értekezlet 

2022. február XIV. Országos Kürtverseny területi válogatója 

2022. április Zeneiskolák éjszakája 

2022. május Tantestületi kirándulás 

 

 

 

 

 



 

Tóth Aladár Zeneiskola AMI 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, Akkreditált Kiváló Tehetségpont,  

Minősített Referenciaintézmény,  

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóhelye, A Debreceni Egyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem Partneriskolája 

 

 

                        

 

 

 

9 

16. Értekezletek 

tantestületi értekezletek 
időpont megnevezés felelős 

2021. szeptember 1. ünnepélyes tanévnyitó alkalmazotti és 

tantestületi értekezlet  

igazgató 

2021. november  I. nevelési értekezlet igazgató 

2022. február 2.  I. félévi záró értekezlet igazgató 

2022. április - május II. nevelési értekezlet igazgató 

2022. június 16. Tanévzáró értekezlet igazgató 

 

iskolavezetési értekezletek 

időpont megnevezés felelős 

Havonta egy alkalommal  - online 

vagy személyes térben 

az iskola aktuális szakmai programjainak 

egyeztetése 

intézményvezető 

Az iskola szakmai szempontjai szerint további aktuális értekezletek a havi feladattervekben kerülnek 

kijelölésre. 

 

17. Versenyek nem tanítás nélküli munkanapon vagy szombaton és vasárnap 

A tehetségfejlesztés, tehetséggondozás keretében nemzetközi, országos és fővárosi versenyeken 

vesznek részt az iskola tanulói. Különböző rendezvényeken, hangversenyeken működnek közre 

(Bartók Rádió, MÜPA, Transzplantációs Világnap, Rátz tanár úr díjátadó, Terézváros Díszpolgári cím 

díjátadó, L+T koncertek terézvárosi általános iskolásoknak stb.) a részletes programterv a munkaterv 

mellékletét képezi. A pandémia ideje alatt a tevezett programok elmaradhatnak, vagy 

átszervezésre kerülhetnek. A munkaterv mellékletét képezi a versenyek és programok rendje. 

 

18. Ellenőrzés tervezése  

Az iskola BECS csoportja jogszabállyal egyezően végzi feladatát. A csoport mesterpedagógus 

tagjai egyben tanfelügyeleti és szaktanácsadói végzettséggel is rendelkeznek. Munkájuk 

mentorként támogatja a PÉM eljárásba kerülőket.   

szakmai, pedagógiai 

Ellenőrzés ideje Ellenőrzés tárgya Ellenőrzött dolgozó, 

vagy tevékenység  

Ellenőrzés módszere Ellenőrzésért felelős 

vezetők 

Visszacsatolás, 

bizonylatolás 

2021. 

szeptember 

- tanügyi dokumentáció 

(beírási napló, tanítási 

napló, térítési-, tandíj 

fizetési lapok, díjak) 

- összesítők egyeztetése a 

tantárgyfelosztással 

- hangszerek állapota 

minden pedagógus, 

iskolatitkár, tanügyi 

adminisztrátor  

dokumentum 

ellenőrzés 

hangszerek vizsgálat 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

szükséges javítások 

elvégzése, hiányos 

adatok pótlása 

szükséges javítások 

megrendelése 

2021. október  - tanmenetek, tanítási 

naplók 

- törzskönyvek lezárása 

- statisztika elkészítése 

(létszám ellenőrzés) 

minden pedagógus dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

szükséges javítások 

elvégzése, hiányos 

adatok pótlása 

 közzétételi lista munkaterv alapján dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető a munkatervvel és 

a beszámolóval 

összhangban 

 életpálya-modell 326/2013 rend. dokumentumok intézményvezető, a rendelettel 
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szükséges 

dokumentációk 

előkészítése, segítség 

alapján ellenőrzése intézményvezető-

helyettes 

összhangban 

2021. 

november 

- tanítási órák 

- beiskolázók felkészülése 

(jelentkezési lapok 

kitöltése) 

tanszakvezetővel 

egyeztetve kezdő 

tanárok 

tanszakvezetővel 

egyeztetve 

óralátogatás 

közös meghallgatás 

szakmai ig. 

tanszakvezető 

szaktanácsadó 

intézményvezető 

- szakmai 

megbeszélés 

 

2021. 

december 

statisztika - tanulói tanárok, ig.h. napló, összesítő intézményvezető adatok javítása 

tanügyi dok.ban 

2022. január - félévi vizsgák 

- naplók, ellenőrzők, félévi 

értesítők 

- térítési díj kijelölése 

- II. félévi munkaterv 

pontosítása 

minden pedagógus 

 

tanszakvezetők 

Vizsgalátogatás 

dokumentum 

ellenőrzés 

szakmai ig. 

Tanszakvezető 

Szaktanács-adó 

intézményvezető 

- szakmai 

megbeszélés 

- szükséges 

javítások 

elvégzése, hiányos 

adatok pótlása 

2022. 

február 

- törzskönyvek pótlása 

- statisztika javítása 

(létszám ellenőrzés) 

- összesítők javítása 

- tantárgyfelosztás 

módosítás 

minden pedagógus dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető és 

helyettesek 

szükséges javítások 

elvégzése, hiányos 

adatok pótlása 

2022. március - tanmenetek, tanítási 

naplók 

- felvételi rend és új 

térítési díj egyeztetése 

intézményvezető-h. dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető felvételi 

hirdetmény 

 életpálya-modell 

szükséges 

dokumentációk 

előkészítése, segítség 

326/2013 rend. 

alapján 

dokumentumok 

ellenőrzése 

intézményvezető és 

helyettesek 

a rendelettel 

összhangban 

2022. április - tanítási órák 

 

- zenei előképzősök 

hangszerválasztása 

tanszakvezetővel 

egyeztetve kezdő 

tanárok 

tanszakvezetővel 

egyeztetve  tanárok 

óralátogatás 

 

közös meghallgatás 

szakmai int.vez.h. 

tanszakvezető 

szaktanácsadó 

szakmai int.vez./ 

int.vez.h. 

- szakmai 

megbeszélés 

- felvételi 

határozatok 

2022. május - év végi vizsgák 

 

 

minden pedagógus 

 

 

vizsgalátogatás 

dokumentum  

tanszakvezető 

szaktanácsadó 

int.vez./ int.vez.h. 

- szakmai 

megbeszélés 

 

 

 - térítési díj kijelölése 2021-

2022. tanévre 

minden tanuló fenntartói rendelet intézményvezető hiányzó rendelet 

pótlása 

2022. június Bizonyítványok, 

törzskönyvek 

egyeztetése, naplók 

leadása 

minden pedagógus dokumentum 

ellenőrzés 

int.vez./ int.vez.h. szükséges javítások 

elvégzése, hiányos 

adatok pótlása 
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gazdasági 

Az iskola szakmai működésének biztosításához a likviditási tervek kezelése, a költségvetés 

készítéséhez szükséges adatszolgáltatások, a működési kiadásokhoz szükséges források biztosítása 

az iskola fenntartója (Belső-Pesti Tankerületi Központ) és az iskola vezetése, gazdasági munkatársak 

közötti együttműködés alapján valósul meg. A megváltozott működés a gazdasági és pénzügyi 

feladatokat végző kollégák számára megnövekedett terhet jelentenek. Elsősorban a kötelezettség 

vállalási lapok visszacsatolása, az engedélyek időbeni kezelése okoz alkalmanként megoldandó 

problémát. Ennek fejlesztése, jobb eljárásrend kialakítása a megvalósítandó cél a tanévben.  

Az iskola folyamatosan nyújt be pályázatokat szakmai munkája minőségének megőrzése 

érdekében. E pályázatok készítése, elszámolása, folyamatos gazdasági és szakmai ellenőrzést 

kíván. Az ellenőrzésért az intézményvezető felel, az ellenőrzéseket a feladatra kijelöltek végzik. 

 

Az iskola hangszerállománya az elmúlt években - állami pályázati forrással „hangszercsere 

program” – jelentős mértékben megújult. Ugyanakkor e hangszerek javítása és karbantartása a 

jövőben szükséges, a feladat nem tűr halasztást a tanévben. A javítás, karbantartás tudatos 

tervezésével,  finanszírozásával lehet csak biztosítani az állagmegóvást.  

 
Ellenőrzés 

ideje 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzött dolgozó Ellenőrzés módszer Ellenőrzésért 

felelős vezetők 

Visszacsatolás, 

bizonylatolás 

2021. szept. létszám és 

bérnyilvántartásban történt 

változások átvezetése, 

összegzése 

gazdasági 

ügyintéző, 

int.vez.h.  II. 

- munkáltatói jogkör 

gyakorlása kapcsán az 

átsorolások láttamozása 

után, aláírással                   

 - egyeztetés 

- intézményvezető - átsorolások 

 -  MÁK által 

megküldött 

nyomtatványok 

ellenőrzése 

2021. szept. - Saját bevételek (térítési 

díj,) beszedése 

A szükséges ¾ évi záráshoz 

adatszolgáltatás,  

gazd. ügyint. 

tanügyi ref. 

int.vez.h. I. 

tanárok 

összesítő kimutatások 

egyeztetése 

- intézményvezető 

 

- ped. befiz. 

összesítő elszámolás 

2021. 

október 

éves leltározás elrendelése, 

elvégzése (hangszer leltár) 

Részletfizetés – ellenőrzés 

hiányzó taneszközök 

beszerzése, pótlása 

gazd. ügyint. 

tanügyi ref. 

tételes ellenőrzés, az 

iskola összes 

hangszerére 

vonatkozóan. 

intézményvezető 

 

leltár jegyzőkönyv 

2021. 

október 

2021. évi zárás előkészítése gazd. ügyint. – 

int.vez.h. 

dokumentum ellenőrzés intézményvezető BPTK-gazdasági  

2021. 

november 

2022. évi költségvetés 

előkészítése 

gazd. ügyint. szóbeli intézményvezető 

 

költségvetési tábla 

2021 

december 

az éves zárás, beszámolók 

elkészítése, szerződések 

felülvizsgálata, leltározás 

elrendelése 

gazd. ügyint. szükséges levelek 

elkészítése 

intézményvezető 

 

beszámoló a 2018. év 

gazdálkodásáról, 

szerződések 

2022. 

január 

2022. évi költségvetés 

elkészítése 

gazd. ügyint. szükséges adatok, 

dokumentumok 

intézményvezető  
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Ellenőrzés 

ideje 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzött dolgozó Ellenőrzés módszer Ellenőrzésért 

felelős vezetők 

Visszacsatolás, 

bizonylatolás 

2022. 

február 

II. félévi saját bevételek 

(térítési és tandíj) beszedése 

gazd. ügyint. Írásbeli, adatok 

összesítése 

intézményvezető 

 

 

2022. 

március 

a szükséges szakmai javítási, 

karbantartási feladatok 

tervezése,  

gazd. ügyint. dokumentum ellenőrzés, 

fenntartói egyeztetés 

intézményvezető 

 

Iskola működésének 

biztosítása 

2022. április A 2021/2022. tanév térítési 

díj egyeztetése 

intézményvezető Szükséges 

dokumentumok 

elkészítése 

intézményvezető BPTK igazgató  - 

fenntartói eljárás 

rend 

2022. június I. félévi zárás előkészítése, 

beszámoló 

gazd. ügyint.  intézményvezető Beszámoló a 2019. év 

gazdálkodás I. 

félévéről 

 

A FEUVE alapján a határidő: folyamatos 

 

tűz és vagyonvédelem, baleset és munkavédelem 

Az iskola székhelyéhez igazodó összes dokumentum végleges elkészítése, a szükséges módosítások 

elvégzése, felülvizsgálata. 2016. szeptember 2-án aláírásra került a szükséges dokumentum, az 

iskola tűz- és munkavédelmi szabályzata, a szükséges ellenőrzések megtörténtek. A 3 tagú 

munkavédelmi bizottság tagjai 2017. márciusi választás után, képviselik a pedagógus, NOKS és 

technikai dolgozókat. A munka és tűzvédelmi feladatokat 1 fő alkalmazott látja el.  

 

Ellenőrzés ideje Ellenőrzés tárgya Ellenőrzött dolgozó Ellenőrzés módszer Ellenőrzésért felelős 

vezetők 

Visszacsatolás, 

bizonylatolás 

2021. szeptember  a védelemhez 

szükséges eszközök 

felülvizsgálata 

tűz és 

balesetvédelmi 

felelős 

szükséges eszközök 

helyének és 

állapotának felmérése, 

javítása 

fenntartó a szükséges 

intézkedések 

bevezetése 

 hiányzó 

dokumentumok 

elkészítése 

Tűz és 

balesetvédelmi 

felelős 

szükséges 

dokumentumok 

javítása 

fenntartó, 

intézményvezető 

a szükséges 

intézkedések 

bevezetése 

2021. szeptember a tanulók tájékoztatása tanárok Főtárgyi napló Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

elmaradt oktatás 

pótlása 

2021. szeptember 1. tűz és balesetvédelmi 

oktatás helyett 

intézményvezetői 

utasítás kiadása az 

iskola székhelyén lévő 

épület kiürítésére. 

tantestület és 

alkalmazottak 

tájékoztatás és próba 

nem történhetett meg, 

pótlása  

Intézményvezető 

tűz és 

balesetvédelmi 

felelős 

A tagiskolai 

tűzriadó tervek 

megismerése 

2021.-2022. tanév jogszabályban előírtak 

szerint a készülékek, 

valamint a szükséges 

eszközök ellenőrzése 

folyamatos 

ellenőrzés 

szükséges eszközök 

helyének és 

állapotának felmérése 

Intézményvezető 

tűz és 

balesetvédelmi 

felelős 

A szükséges 

dokumentumok 

elkészítése, az 

esetleges 

változásokban 

érintett személyek 

értesítése 

 

Az iskola nagytermében a hanggátlást is szolgáló függönyrendszer nem a jogszabály által előírt 

anyagból készült 2012. őszén, így annak kezelését figyelemmel kell kísérni. 
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19.  Nevelőtestületi, iskolaszéki, DÖK vélemény, elfogadás   

 

A munkatervet a nevelőtestület megismerte és elfogadta 2021. szeptember 1. 

 

A munkaterv az iskola tanszakainak munkaterveivel, ill. az összesített tanévi programtervvel 

valamint a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által jóváhagyott bázisiskolai munkatervvel  

kiegészítve teljes. Az egyes tanszakok elfogadták a részletes tanszaki programokat szeptember 1. – 

10. között.  

 

Az iskolaszék – szülői szervezete és a DÖK a munkatervet támogatta.  

 

 

Budapest, 2021. szeptember 30.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Magyar Margit 

          igazgató 


