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1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2020-2021-as tanévre 

Szakmai munka tárgyi feltételeinek alakulása 

Hangszerbeszerzések: 

Kodály program keretében beszerzésre váró hangszerek: 

-1db erősítő berendezés keverő pultal, 2db mikrofonnal 

-3db esz alto szaxofon 

-1db egészes  hegedű 

-3db tenorkürt 

-1db szintetizátor 

 

Hangszerfelújításokra az év folyamán sor kerül 

 

2) Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások 

Tanulók Létszámadatok 

Tanulók létszáma: 273 

Ebből: hátrányos helyzetű  0 

 halmozottan hátrányos helyzetű 0 

 

Tanulók bontása tanszakok szerint (főtárgy): 

Tanszak Növendék 

létszám 

Pedagógus 

létszám 

Furulya 39 8 

Fuvola 18 1 

Gitár 11 1 

Hegedű 37 2 

Oboa 3 1 

Klarinét 21 3 

Magánének 7 1 

Szaxofon 3 2 

Gordonka 6 1 



Trombita 11 4 

Harsona 3 2 

Zongora 69 5 

Szintetizátor 2 1 

Harmonika 8 1 

Tenorkürt 2 2 

Vadászkürt 2 2 

Szolfézs 33 3 

ütő 7 1 

számítógépes 

zene 

4 1 

 

Növendékeink közül 2 tanuló két tanszakra jár, 10 növendék pedig 30 percben 

választott második hangszert, melléktanszakként. 

3) Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés 

  Dolgozói létszámadatok 

Pedagógusok álláshely (fő) 

intézményvezető 1 

igazgatóhelyettes 1 

tanár 16.75státuszon 

NOMS: 1,65 

Egyéb munkakör:0,5 

összesen: 18,90státusz 

Tartósan távol lévő dolgozók 

 2 

  

Pedagógiai munkát segítők  

iskolatitkár 1 

informatikus 0,15 

takarítónő  0,5 

összesen: 1,65 

 

a) Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések: 

 - Továbbtanuló pedagógusok:  

    -Boldizsár Zsolt 



    -Szélpál Krisztina 

 

4) A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai:  

Szakmai színvonal további emelése, tudatos tanítással, módszertani innovációval. Felkészülés 

a minősítésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésre.A Vecsési Zenei AMI-ban a 2020/21 –as tanév a 

kamarazene éve. 

5) Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 

Ünnep és időpontja 
Megünneplés 

formája 
Szervező Felelős 

    

OKTÓBER 1. – Zene 

Világnapja 

 

Koncert Bálint 

Ágnes Kulturális 

központban 

Vígh-Szélpál R.M.L. 

OKTÓBER 4. – Aradi 

Vértanúk emléknapja 

Városi 

megemlékezés az 

Andrássy iskolánál 

  

OKTÓBER 19.-Pillangó 

koncert 

Vecsés 

Evangélikus 

Templom 

 Kákonyi Borbála 

NOVEMBER.11.- 

Márton napi lámpás 

felvonulás 

Vecsés Epres  Láng Zsolt 

NOVEMBER 16.-„B”-s 

meghallgatás 

JAM-ház  Vígh,Boldizsár 

NOVEMBER -19 

Szakmai nap? 

JAM-ház  Szélpál krisztina 

NOVEMBER. 25-

Pillangó koncert 

JAM-ház  Tóth Kamilla 

DECEMBER 1-15.- 

Félévi 

vizsgahangversenyek 

JAM-ház  Tanárok 

DECEMBER 16.-

Karácsonyi hangverseny 

Koncert Bálint 

Ágnes Kulturális 

központban 

 R.M.L. 

JANUÁR 5-13 félévi 

vizsga hangversenyek 

JAM-ház  Tanárok 

JANUÁR  18 „B”-s 

meghallgatás 

JAM-ház  Vígh-Boldizsár 

FEBRUÁR 11.-Pillangó 

koncert FARSANG 

JAM-ház  Keresztes Sándor 

MÁRCIUS  23.-Pillangó 

koncert 

JAM-ház  Takács péter 

MÁRCIUS 27.- Vecsés 

rezes kupa 

Grassalkovich 

Iskola 

 R.M.L 



ÁPRILIS 30.-Time’s up 

6. 

Koncert Bálint 

Ágnes Kulturális 

központban 

 R.M.L 

 

 MÁJUS 14.-Fafúvós 

találkozó 

  Horváth Péter 

JÚNIUS 14.-Évzáró Bálint Ágnes 

Kulturális központ 

Tanárok Tanárok 

 

6) Mérés, értékelés a tanév folyamán: Az év végi beszámolók az előző évek 

gyakorlatának megfelelően tartalmazzák ábrákkal és grafikonokkal ez év végén 

összesített adatokat, tanári teljesítményeket, tanulmányi átlagokat stb. 

 

7) Kapcsolattartás a szülőkkel: 

Intézményünk pedagógusai a szülőkkel napi kapcsolatban állnak. Az írásos tájékoztatáson 

kívül szóban is naponta kommunikálnak. Rendezvényeinken felül pedagógusaink megadott 

időben fogadóórán tudják fogadni az érdeklődő szülőket. Az elektronikus napló bevezetésével 

mostmár a szülők is kapnak hozzáférést, így még naprakészebben tájékozódhatnak majd 

zeneiskolánk munkájáról. 

 

8) Bemutató órák és foglalkozások tervezése 

Bemutató órák  

Megnevezése Pedagógus Évfolyam Várható időpontja  

’B’-s meghallgatás Vígh Krisztina - 

november 16 

január 18 

 

nov 19. szakmai 

nap fafúvós 
fafúvós tanárok - 2020. nov 18.  

 

9) Az 5 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása (mi pályaorientációs 

napot nem tartunk):  

 

Tanítás nélküli munkanapok 

Időpont Program Felelős 

2020. október 1 Zene világnapi koncert Vígh Krisztina 

2020.november 19. Szakmai nap fafúvós tanárok 

2020.december 16 Karácsonyi Koncert Rainer-Micsinyei 



László 

2021.április.30 Time’s up 6. Rainer-Micsinyei 

László 

2021.május 8. Tanári kirándulás Szélpál Krisztina 

 

10) Tantestületi és munkaértekezletek 

Tantestületi és munkaértekezletek 

Időpont Program Felelős 

2020. augusztus 25 Tanévnyitó Rainer-M. László 

2020.október 05. Nevelőtestületi értekezlet Rainer-M. László 

2021. január 20 Félévi értekezlet Rainer-M. László 

2020. június 14. Tanévzáró Rainer-M. László 

 

 

 

 

11) Versenyek:  

Versenyek  

Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős 

zongora Monori regionális 

zongoraverseny 

- zongora tanárok 

zongora, kamara Regionális 

Zongoraverseny - 

Maglód 

- zongora tanárok 

fuvola Gyöngyösi országos 

fuvola találkozó 

 fuvola tanár 

trombita Rézfúvós Kupa - Vecsés - rézfúvós tanárok 

trombita Országos 

Trombitaverseny 

 rézfúvós tanárok 

kamarazene Ráday Gedeon fúvós 

kamarazenei fesztivál-

Pécel 

 kamara tanárok 

Kamarazene Gyáli Kamarazenei 

Találkozó 

- kamara tanárok 

Kamarazene Dabasi művészeti napok  kamara tanárok 

fafúvós Monori tankerületi 

fafúvós verseny-Vecsés 

 fafúvós tanárok 

Harmonika Országos 

harmonikaverseny 

 harmonika tanár 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Szakmai, tanügyigazgatási, ellenőrzési feladatok 

A Vecsési Zenei AMI belső ellenőrzési terve 2020-2021 nevelési évre 

Szeptember: 

Baleset és tűzvédelmi oktatás megtartása 

-felelős: munkavédelmi felelősök, Szabó Zoltán vezető katasztrófavédelmi felelős-

Monori Tankerületi Központ 

SZMSZ és házirend átdolgozása 

-felelős: intézményvezető 

Munkajogi ellenőrzés: időpont  

A dolgozók alkalmazásának, besorolásának ellenőrzése. 

-felelős: intézményvezető 

Tantárgyfelosztás ellenőrzése, a szükséges változtatások elvégzése 

-felelős: intézményvezető-helyettes 

Naplók –KRÉTA e – megnyitása órarendek feltöltése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, admin (iskolatitkár) 

Naplók, összesítők ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes,admin(iskolatitkár9 

 

Október: 

Kréta e-napló tanmenetek feltöltésének ellenőrzése. 

-felelős: Intézményvezető-helyettes 

Jelentkezési lapok ellenőrzése 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, iskola titkár 

Naplók, összesítők ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Októberi statisztika elkészítésének ellenőrzése, elküldése Határidő-felelős: 

intézményvezető-helyettes, iskolatitkár 

Tanulónyilvántartó táble (excell) ellenőrzése-frissítése 



-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Munkatervi költségvetési tábla ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető 

Térítési díjak befizetéseinek ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

 

 

November 

Óralátogatások (előzetes megbeszélés alapján) 

A pedagógusok munkájának se3gítése, szakmai munkájuk folyamatos figyelemmel 

kísérése. A pedagógiai programban leírtak megvalósítása 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Naplók, összesítők ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Munkaközösség feladatainak ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

 

December: 

Átsorolások és pótlékok ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, 

Karácsonyi hangverseny programjának végső egyeztetése, félévi vizsgahangversenyek 

időpontjainak kitűzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezető 

Kréta e-napló naplóellenőrzés-igazolások mulasztások ellenőrzése 

-felelős: Intézményvezető-helyettes 

Január: 

Első félév zárása, adminisztráció félévi értesítők 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, intézményvezető, 

Óraszám létszám egyeztetés, órarend, naplók ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, 

Tavasz folyamán versenyen induló növendékek leegyeztetése, nevezési díjak 

költségvetési egyeztetése 

-felelős: intézményvezető, 

Munkaközösség feladatainak ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 



Szabadság tervezése, adminisztratív lebonyolítása 

-felelős: intézményvezető, iskolatitkár 

Február: 

Óralátogatás előzetes megbeszélés alapján 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, intézményvezető, 

Művészeti találkozók jelentkezési lapjainak összesítése a jelentkezők kiértesítése az 

esetleges változásokról. 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, 

Naplóellenőrzés 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, 

Kották állagának ellenőrzése és beszerzése 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, 

Házi versenyek előkészítése, helyszínek és tárgyi feltételek meglétének ellenőrzése 

Március: 

Továbbképzési terv készítése a következő tanévre 

-felelős: intézményvezető 

Pedagógus továbbképzési terv ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető 

Kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatokról szóbeli beszámoló az 

intézményvezetés felé (művészeti találkozók) 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, 

Munkaközösség feladatainak ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Április: 

Karbantartási munkák ellenőrzése, hangszerjavítások nyárra 

-felelős: intézményvezető, munkaközösségvezető és minden kolléga 

Óralátogatás szúrópróba szerűen 

-felelős: intézményvezető 

Központi fontosságú hangversenyek és saját verseny kiértékelésének ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Május: 

Naplóellenőrzés: 

-felelős: intézményvezető-helyettes 

Tanév végi vizsgák időpontjainak ellenőrzése, szolfézs és hangszeres alapvizsgák 

szervezésének egyeztetése 



-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Felvételi szervezés, hangszerválasztó szervezés 

felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Június: 

Következő év tantárgyfelosztásának tervezése (óraszám-keret) 

-felelős: intézményvezető, 

Éves tanszaki beszámolók elkészítésének ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, 

Bizonyítványok törzslapok elkészítésének ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, 

Évzáró és bizonyítványosztás lezárásának ellenőrzése 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Éves beszámoló elkészítése, elküldése (Tankerület) 

-felelős: intézményvezető, iskolatitkár 

Munkaközösség éves beszámolója 

-felelős: munkaközösségvezető  

 

 

Havi rendszerességgel szükséges ellenőrizni: 

A technikai és nevelő oktató munkát közvetlenül segítő dolgozó munkavégzését. 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, 

Naplókat összesítőket 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Térítési díj befizetés 

Negyedévenként: 

A következő negyedév tanulmányi versenyeinek, találkozóinak a jelentkezési 

határidejét 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, 

Szúrópróba szerűen:  

Órarend szerinti munkakezdést-befejezést 

-felelős: Intézményvezető-helyettes, 

Folyamatos ellenőrzés: 

Tanórai munka pontos megtartása 

Tanórán kívüli foglalkozások rendezvények 

-felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tanszakvezetők 



 

 

 

 

 

12) A 2020-21. tanév munkarendje 

Intézmény neve: Vecsési Zenei AMI PE:1301 

2020/2021. TANÉV 

  

2020. augusztus 

Dátu
m Nap 

Időpo
nt Feladat Felelős 

      

25 kedd   Nevelőtestületi értekezlet 
Rainer-M. 
László 

2020. szeptember 

1 kedd    

3 csütörtök  beiratkozás, órabeosztás  

4 péntek  beiratkozás, órabeosztás  

7 hétfő  órabeosztás  

8 kedd  órabeosztás  

9 szerda  órabeosztás  

10 csütörtök  órabeosztás  

11 péntek  órabeosztás  

14 hétfő  összesítők leadásának határideje  

30 szerda  ovis zenélés zene világnapja alkalmából  

2020. október 

1 csütörtök  Zene világnapi koncert  

5 hétfő  Nevelőtestületi értekezlet  

6 kedd   Aradi vértanúk megemlékezés R.M.L 

19 hétfő 17:00 Pillangó koncert 1.  

23 péntek  Koszorúzás R.M.L 

23–
nov.2. 

péntek-
hétfő    Őszi szünet   

2020. november 

     

11 szerda 17:00 Márton napi lámpás felvonulás  

16 hétfő  „B” meghallgatás  

19 csütörtök  Szakmai nap,tan.nélküli munka nap  

25 szerda  Pillangó koncert 2.  



     

     

     

2020. december 

1 kedd  Félévi vizsga hangverseny  

2 szerda  Félévi vizsga hangverseny  

3 csütörtök  Félévi vizsga hangverseny  

4 péntek  Félévi vizsga hangverseny  

7 hétfő  Félévi vizsga hangverseny  

8 kedd  Félévi vizsga hangverseny  

9 szerda  Félévi vizsga hangverseny  

10 csütörtök  Félévi vizsga hangverseny  

11 péntek  Félévi vizsga hangverseny  

12 szombat  szalagavató Petőfi suli  

14 hétfő  Félévi vizsga hangverseny  

15 kedd    

16 szerda  
Karácsonyi 
hangverseny,tan.nélk.munkanap  

17 csütörtök    

     

18-
jan.04 péntek    Téli szünet   

2021. január 

4 hétfő    első tanítási nap   

5 kedd  Félévi vizsga hangverseny  

6 szerda  Félévi vizsga hangverseny  

7 csütörtök  Félévi vizsga hangverseny,   

8 péntek  Félévi vizsga hangverseny  

11 hétfő   Félévi vizsga hangverseny   

12 kedd  Félévi vizsga hangverseny  

13 szerda  Félévi vizsga hangverseny  

18 hétfő  „B” meghallgatás  

20 szerda  Félévi értekezlet  

25-29 hétfő  Kultúra hete  

2021. február 

11 csütörtök  Pillangó koncer 3.  

     

     

     

2021. március 

     

23 kedd  Pillangó koncert 4.  

24 szerda  „B” meghallgatás  

27 szombat  Rezes kupa  



31-
ápr.6   Tavaszi szünet  

     

     

2021. április 

     

     

30 péntek  Times Up 6  

2021. május 

14 péntek  Tankerületi fafúvós verseny  

     

25 kedd  Év Végi vizsgák  

26 szerda  Év Végi vizsgák  

27 csütörtök  Év Végi vizsgák  

28 péntek  Év Végi vizsgák  

31 hétfő  Év Végi vizsgák  

     

     

     

2021. június 

1 kedd  Év Végi vizsgák  

2 szerda  Év Végi vizsgák  

3 csütörtök  Év Végi vizsgák  

4 péntek  Év Végi vizsgák  

7 hétfő  egyeztetés  

8 kedd  egyeztetés  

9 szerda  egyeztetés  

10 csütörtök  egyeztetés  

11 péntek  egyeztetés  

14 hétfő  14:00ÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET  

14   ÉVZÁRÓ  

     



 

A Vecsési Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazotti testülete 

 

Intézményvezető: Rainer-Micsinyei László 

Intézményvezető helyettes: Szélpál Krisztina 

Iskolatitkár: Makádi Szilvia 

 Vonós tanszak: 

Kákonyi Borbála hegedű 

Rozmán Angéla hegedű 

Mráz Fruzsina hegedű 

Falvay Cseperke Edit cselló 

Fafúvós tanszak: 

Brunner Bence furulya, számítógépes zene 

Horváth Péter klarinét-szaxofon-furulya 

Csongár Péter klarinét-furulya 



Takács Péter klarinét-szaxofon-furulya 

Szélpál Krisztina oboa-furulya 

Vigh Krisztina fuvola 

Szolfézs: 

Klézli Julianna Sára 

Papp Anikó 

Baranyai Anna 

Magánének: 

Baranyai Anna 

Rézfúvós: 

Boldizsár Zsolt harsona-tenorkürt-furulya 

Láng Zsolt trombita- furulya 

Szabó Imre fúvószenekari vezető, trombita-furulya 

Rainer-Micsinyei László harsona-tenorkürt-trombita 

Gitár: 

Möntör Máté László 

Harmonika: 

Keresztes Sándor Kristóf 

Zongora: 

Kubík Tamás 

Kerepesi László 

Kapa Zsuzsanna 

Tóth Kamilla 

Almásy László Attila 

 Tanszakvezetők: 

Vígh Krisztina  -szakmai tanszakvezető 

Boldizsár Zsolt –adminisztratív-operatív tanszakvezető 

 

Technikai munkatárs: Gyenis Károlyné 

 

 

Minősítések a 2020-21 nevelési évben 

 

 

-2020. Október 12.  Lipők-Kapa Zsuzsanna –ped.2.   



 

Kreatív Tehetséggondozó Munkaközösség 

„Nagyon sok, a jövőnk múlik azon, hogy  kivételes adottságúakat meg tudjuk-e találni 

és meg tudjuk-e tartani, becsülni.” 

Czeizel Endre 

 

Célja: 

Mindennapi feladatunk a tehetségek felkutatása, gondozása, fejlesztése s fejlődésük nyomon 

követése. 

Megfigyelési szempontok: 

Az átlagosnál nagyobb zenei érdeklődés. 

Kitartó figyelem, elmélyültség a zenei tevékenységben. 

Az átlagosnál jobban fejleszthető zenei készségek (fejlett ritmus és metrum érzék, jó zenei 

hallás). 

A legtehetségesebb növendékek „B” tagozatra jelölése. 

Megvalósítás: 

Kéthavonta meghallgatás a kényelmes felkészülés érdekében. 

Meghallgatás utáni kiértékelés a növendékek bevonásával, majd utána külön szakmai 

megbeszélés csak tanároknak. 

Video felvétel készítése belső használatra. (Segítséget nyújt a anárnak és növendéknek 

egyaránt.) 

Magasabb óraszám az egyéni órákon, 2*45 perc 

Folyamatos szereplési lehetőség biztosítása. 

Versenyeken való rendszeres részvétel. 

Regionális szintű közös meghallgatás. 

A „B” tagozatos növendékek tanárainak tehetséggondozó képzésen való részvétel. 

Szaktanácsadóknak közép és felsőoktatásban működő hangszeres tanároknak a szakmai 

mentortanári segítő munkája. 

Szülőkkel való folyamatos kommunikáció, az elvárások felvázolása, egyeztetése. 

Az egyéni munkán kívül egy „B” tagozatos növendékekből álló kamaracsoport, esetleg 

kamaraduó létrehozása. 

 

 

 



Intézkedési TERV – Járványhelyzet online zeneoktatás 

 

13) Feladatok tervek 

A Vecsési Zenei AMI-ban megvalósítandó tervek közül legfontosabbak, évről évre a zene 

világnapi koncert, a Time’s up hangverseny, a Vecsés rézfúvós kupa. Ez utóbbi már kinőtte a 

JAM ház kereteit, hiszen 13 zeneiskolából, 37 növendék érkezett 2019 tavaszán. 

Munkatervünk, és az előzetes tárgyalások szerint a Grassalkovich iskolában tartjuk meg a 

versenyt. Ott rendelkezésre fog állni több osztályterem, öltöző ill. próbahelység – zongorával 

– céljára. A kedvezményes ebéd szintén megoldható lesz az épületben. Tervezzük a teljes 

Szolnoki POK területén hirdetni az eseményt. 

Fontos tervezett esemény a november 19-án rendezendő szakmai nap, amelyen fafúvós 

meghívását tervezzük a teljes tankerület fafúvós tanárainak részvételével. Meghívott előadó 

Romos Zsolt és Lachegyi Imre. 

Előzetes ígéretek szerint hosszú távú terveink közül a leglényegesebb, a zeneiskola önálló 

épületének kérdése talán megoldódik, az Önkormányzat segítségével. 

Szakmai munkánkban jó irányba halad a teljes hangszertanítási paletta kialakulása, 

számítógépes zene, és az ütőhangszer tanítás is elindulni látszik. 

 

 

 

 

 

 

 2020. 09. 10.    Rainer-Micsinyei László 

 

 

 


