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1. Bevezetés:  

Az elmúlt 2 tanév során a Covid 19 vírus jelenléte alaposan megnehezítette 

munkánkat. Mindannyian tapasztaltuk, hogy az online oktatás nem helyettesítheti 

az élő, jelenléti tanítást, növendékeinkkel való személyes találkozást. Ezen kívül 

elmaradtak a koncertek, kamarazenélések és egyéb közösség építő rendezvények.  

Munkatervünk készítésekor abból indulunk ki, hogy az idei tanévben jelenléti 

oktatás lesz és koncertjeinket rendezvényeinket meg tudjuk tartani. 

 

2. Jogszabályi háttér: 

- 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 

- 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (vi. 8.) emmi rendelet 

- 229/2012. Kormányrendelet a Köznevelési törvény végrehajtásáról 

- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 34/2011. (VI. 24.) 

NEFMI rendelet 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja, az 51/2012 (XII.21.) EMMI 

rendelettel módosítva. 

 

3. A tanév rendje: 

 első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda) 

 első félév vége: 2022. január 21. 

 utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 



 szünetek 

 őszi szünet: az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. november 2. (kedd). 

 téli szünet: a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. 

(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

 tavaszi szünet: a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 

13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda) 

 

 

4. Személyi feltételek 

Pedagógusaink: 

Zeneiskolánk 38 pedagógus álláshellyel rendelkezik melyen 56 kolléga tanít. 

A számok mutatják, hogy kollégáink döntő többsége részmunkaidős. 

Akkordikus tanszak:   gitár:  8 fő 

     ének:  2 fő 

     ütő:  2 fő 

Billentyűs (zongora) tanszak:   12 fő 

Fúvós tanszak:   fuvola:  4 fő 

     furulya:  3 fő 

     fagott:  1 fő 

     klarinét-szaxofon: 2 fő  

     trombita:  1 fő 

     harsona:  1 fő 

Vonós tanszak:   gordonka:  4 fő 

     hegedű:  5 fő 

Zeneismeret tanszak:    4 fő 

Zongorakísérők:     4 fő 

Néhány kollégánk több tantárgyat is tanít, ők többször is szerepelnek az 

adatokban. 



Nevelés, oktatást segítők (NOKS) összesen 3 álláshelyen 

Iskolatitkár:  2 fő 

Könyvtáros  3 fő (ebből ketten a tantestületből) 

Hangszerész 1 fő 

Iskolánk üzemeltetését Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. mely biztosít 

számunkra:  

Gazdasági ügyintéző 1 fő 

Stúdiós 1 fő 

Portás: 2 fő 

Takarító 3 fő 

 

5. Telephelyeink 

-  Székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 9.  

    

- Telephelyek:  

 Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Váci 

u. 43. telephelye 

 - Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Nádor u. 12. telephelye 

- Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Szemere u. 3. telephelye 

- Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Szemere u. 5. telephelye 

 

5. Az iskola vezetése  

Intézményvezető: Peltzer Ferenc 

Intézményvezető helyettes: Hegedűs Ildikó 

Intézményvezető helyettes: Sztepánovics Gábor 



6. Tanszakok, tanszakvezetők 

- Akkordikus tanszak – Adamik-Szénási Mónika 

- Billentyűs tanszak – Borosné Sugár Ildikó 

- Fúvós tanszak – Reményi Ágnes 

- Vonós tanszak – Szénásiné Kilián Hedvig 

- Zeneismeret tanszak – Szaniszló-Dobos Zsuzsanna 

 

7. Kiemelt feladataink 

- Első és legfontosabb feladatunk, hogy a jelenléti oktatás visszaállásával 

pedagógiai programunk hitvallásának megfelelően magas színtű szakmai 

munkával, a gyermekek iránti empátiával a zene szeretetére nevelni 

növendékeinket. Munkatervünknek akkor van értelme, ha ezen keresztül minél 

több zenei élményhez tudjuk juttatni diákjainkat és szüleiket. 

- Kerületünkben található általános iskolákban munkánkat minél többször 

megjeleníteni, velük közösen hangszersimogatókat, hangszerbemutatókat, 

koncerteket szervezni. 

-  Az Országos Czidra László Furulyaverseny megrendezése. 

-  A Budapesti Gitáros Kamarakoncertek megrendezése. 

-  Az pedagógus önértékelés folytatása. 

-  Pedagógusminősítésre jelentkezők támogatása. 

-  Továbbképzésre jelentkezők támogatása. 

-  Szülői munkaközösség létrehozása. 

-  Alapítványunk átalakítása. 

 

 

 



8. Általános feladataink 

-  kapcsolattartás a tankerlettel és az önkormányzattal, 

-  helyi média meghívása rendezvényeinkre, 

-  tanítás nélküli munkanapok felhasználása (PP átdolgozása, képzés, szakmai 

fejlődés céljára) 

-  a programok felelőseinek megjelölése, 

-  kapcsolattartás telephelyeinkkel (iskolafelelősök) 

-  tehetségek támogatása, 

-  egyéni tanmenet a felzárkóztatásra szorulóknak, 

-  sajátos nevelési igényű diákok támogatása 

- munkaközösségi értekezletek: tanulói teljesítmények, eredmények 

megbeszélése, szakmai tapasztalatcsere, 

-  az intézmény partnereinek tájékoztatása többféle csatornán 

(honlap, közösségi oldal, székhelyen és telephelyen kifüggesztés) 

- hangszercsere program segítségével a pedagógiai munka feltételeinek 

megteremtése, 

- felújítások, karbantartások az önkormányzat segítségével, 

- pályakezdő kollégák mentorálása, segítése, 

- önkormányzati pályázaton való részvétel. 

9. Országos Művészeti versenyek 

 - XV. Országos Oboa- és Fagottverseny 2021. december 3-5.  

      - XV. Országos Klarinétverseny 2022. február 4-6- 

 - XVI. Országos Zongoraverseny 2022. március 25-27. 

 - XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny 2022. április 22-24 

 - XII. Országos Bartók Béla Hegedű-Duó Verseny 2022. március 4-5.  

 - XI. Országos Czidra László Furulyaverseny 2022. április 8-10 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2021_2022/alapfoku/xv_orszagos_oboa-_es_fagottverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2021_2022/alapfoku/xv_orszagos_klarinetverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2021_2022/alapfoku/xvi_orszagos_zongoraverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2021_2022/alapfoku/xv_orszagos_alba-regia_kamarazene_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2021_2022/alapfoku/xii_orszagos_bartok_bela_hegedu-duo_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2021_2022/alapfoku/xi_orszagos_czidra_laszlo_furulyaverseny.pdf


10. A 2021/22-es tanév programjai 

 

2021. augusztus  25.  Alakuló értekezlet 

 szeptember 1.   Évnyitó értekezlet 

   1-3.  Beiratkozás 

   9-10.  Tanszaki értekezletek 

   28.  Értekezlet 

 október  1.   Koncert a Zene Világnapja alkalmából 

      21.  Kósa Gábor szerzői estje növendékeink és  

     tanáraink résvételével. 

 november  15.   Magyar Pedagógia Társaság közgyűlése 

            24.  Zongora tanszaki foglalkozás:  

     közös koncert a Gyömrői Weöres Sándor  

     Általános Iskola és AMI növendékeivel  

 november  30.  Kamarazenei Napok válogatója 

 december  1.  Kamarazenei Napok válogatója 

 december  4.  Kamarazenei napok döntője 

 december  5-től   Tanszaki hangversenyek, meghallgatások 

 december  17.  Tanári karácsony 

 

2022. január        3-tól  Tanszaki hangversenyek, meghallgatások 

          20.  Tanári hangverseny, a Szabolcsi Bence  

     Emlékérem átadása 

          31.  Félévi értekezlet 

 február  8.  Téli hangverseny 

     24.  Budapesti Gitáros Kamarakoncertek 

 február  28.  Farsang  

 március  2.   Ovis koncert 

       9.  Kicsinyek hangversenye 

 



 április  8-10.  Országos Czidra László Furulyaverseny 

   11.  Tavaszi hangverseny 

   28.  felvételi 

   26-27  Budapesti „B” tagozatos csellisták koncertje 

 május  3.  felvételi 

   6.   Tanár-diák, szülő-diák koncert 

   23-tól  Vizsgák, beszámolók 

 június  14.  Évzáró 

 

A kerület iskoláiban tartandó hangszerbemutató és egyéb koncertek időpontjait 

az intézményekkel való egyeztetés után határozzuk meg. 

Az iskolai rendezvényeken való részvétel a pedagógusok számára munkaköri 

kötelesség. 

 

11. Tanítás nélküli munkanapok 

- 2021. november 30.   kamarazenei napok válogatója 

- 2022. december 20-21.  karácsony 

- 2022. január 31.   félévi értekezlet 

- 2022. április 8.   furulyaverseny 

- 2022. április 13.   PP. átdolgozása 

 

12. Eszköz és költségigény a munkatervhez kapcsolódóan. 

- A versenyeken való részvétel költségigénnyel jár. Attól függően, hogy hány 

növendékünk jelentkezik, és hányan jutnak tovább, nevezési, utazási és részvételi 

díjat kell fizetnünk a különböző versenyeken, fesztiválokon a diákok és tanáraik 

számára. Ennek összegét előre nem tudjuk megmondani. 

- Az általunk rendezett Országos Czidra lászló Furulyaversenyhez és Zeneiskolai 

Kamarazenei Napokhoz kapcsolódóan kottatartókra van szükségünk. Régóta nem 

tudtunk ilyen eszközöket beszerezni, készletünk lecsökkent, sok a hibás darab. 

Szükségünk lenne 10 db. kotta pultra (1 db. 15.000 Ft.) és 10 db. összecsukható 

állványra (1 db. 8.000 Ft.) A kottatartók ára összesen: 230.000 Ft.  

 


