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I. Személyi feltételek:  

 

Iskolánkban, a 2017-2018. tanévben a személyi feltételek a következő képen 

alakulnak.  

Csőke Ágnes 20 órában szolfézs, 

Ferenczné Farkas Viktória 8 órában festészet és grafika, 

Fógel Erik 12 órában trombita és furulya,  

Gulyás-Szabó Szilveszter 12 órában szintetizátor, 

Horváth Marcell 12 órában zongora, 

Jankovics Barbara Melitta 12 órában zongora, 

Kiss Erika 12 órában zongora, 

Kurucz János 18 órában gitár, 

Lóránt Dorottya Lilla 20 órában hegedű, 

Petró Dalma 12 órában magánének, 8 órában schola és énekkar, 

Sáriné Barilla Csilla 12 órában fuvola és furulya, 

Stefán Vivien 12 órában klarinét és furulya, 

Zsarkó Dénes Zoltán 7 órában klarinét és furulya 

Keskeny Richárd  12 órában szintetizátor, 

Fercsik Viktor 12 órában korrepetíciós feladatok ellátásával lesznek megbízva.  

 

II. Létszám alakulása az AMI-ban: 

 

2017/2018-as tanévben zenei ágazaton 140 főre bővült a tanulók létszáma, 

képző- és iparművészeti ágon kettő csoportunk indul 20-20 fővel. Összesen, 180 

fővel működik a Művészeti Iskola.  

 

III. Tárgyi feltételek: 

Az új tanévet, 

- egy darab pianino 

- három darab gitár 

- három klarinét 

- kettő darab álló tükör 

- öt darab furulya 

- három kottapult 

- egy hegedű 

- egy darab zongoraszék hangszerpark bővüléssel indítjuk. 

 

 

 



IV. Kiemelt feladataink:  

Szeptember 16. - Templomok Éjszakája – Felelős: Petró Dalma 

Október 2. – Megemlékezés a Zenei Világnapról – Felelős: Lóránt Dorottya Lilla 

Október 20. – Megemlékezés az 56-os forradalom- és szabadságharc eseményeire 

– Felelős: Csőke Ágnes 

November 15. – Növendékhangverseny – Felelős: Kiss Erika 

December 22. – Adventzáró ünnepség – Felelős: Stefán Vivien 

December 22. este – Adománygyűjtő Tanári Hangverseny – Felelős: Zsarkó Dénes 

2018.01.10-01.20-ig – Félévi vizsgák, meghallgatások ideje – Felelős: Minden 

tanár 

Február 8. – Farsangi Növendékhangverseny – Felelős: Gulyás- Szabó Szilveszter 

Március 14. – Megemlékezés az 1848-as forradalom eseményeire – Felelős: 

Jankovics Barbara Melitta 

Április 19. – Növendékhangverseny – Felelős: Horváth Marcell 

Április 23-27. – Tavaszváró / Föld napja programok – Felelős: Kurucz János  

2018.05.25-06.10-ig – Év végi nyilvános vizsgák – Felelős: Minden tanár 

 

 

 

V. További feladataink: 

 Tudásszerzésre való igény kialakítása, fenntartása 

 Munkafegyelem kialakítása, továbbfejlesztése 

 Folyamatos, személyre szabott fejlesztés 

 Tanulók, szülők igényeinek figyelembevétele 

 Közösségfejlesztés 

 Tehetséggondozás 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Rendszeres értékelés, önértékelés 

 A feladatmegoldást segítő környezet kialakítása 

 

 

 

 

 



VI. A 2017/2018. tanév rendje: 

A tanév rendjét a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet határozza meg. 

 

A szorgalmi idő 

A tanítási év első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek) 

A tanítási év utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek) 

A tanítási napok száma: 180 nap. 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

A tanítási szünetek 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

november 6. (hétfő). 

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 

3. (szerda). 

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. 

(szerda). 

Az iskola a meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának 

változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a 

szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdésében 

meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a 

szükséges feltételeket megteremti. 

A tanítási évben a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az 

általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből: 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról a diákönkormányzat jogosult dönteni,  

 egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 



A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - 

gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola 

közösen is gondoskodhat. 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § 

(1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

A munkaszüneti napok körüli munkarend 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály 

által elrendelt munkanap áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési 

oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet 

által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási 

napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak 

felmentést. Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli 

munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a 

törvényben megszabott garanciák megtartása mellett. 

Munkanap áthelyezések: 

 A 2018. március 16-át (péntek) 2018. március 10-én (szombat) dolgozzuk le. 

 A 2018. április 30-át (hétfő) 2018. április 21-én (szombat) dolgozzuk le. 

Rendkívüli események kezelése a tanév során 

Az Nkt. 4. § 31. pontja alapján a tanítási év az iskolában minden év szeptemberének 

első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó 

szorgalmi időszak, az érettségi és a szakmai vizsga évét kivéve. Ezt a törvényi határidőt sem 

igazgatói, sem fenntartói, sem miniszteri hatáskörben nem lehet módosítani. Éppen ezért a 

fenti időpontban meg kell kezdeni a 2017/2018. tanévet, azon belül a tanítási évet. 

Amennyiben ezt valamilyen rendkívüli esemény akadályozza, rendkívüli szünet elrendelésére 

kerülhet sor. 

Az Nkt. 30. § (5) bekezdése alapján ugyanis amennyiben rendkívüli időjárás, járvány, 

természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény 

működtetése nem lehetséges, az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az 

intézményvezető a fenntartó és járási hivatal egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet 



rendel el. Ez a szabály a tanítási év közben fellépő egyéb rendkívüli helyzetek megoldására is 

alkalmazható. 

A rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kiesett tanítási napok pótlására az Nkt. 

két lehetőséget is kínál. A törvény 30. § (3) bekezdése alapján a fenntartó egyetértésével az 

iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – 

elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, azaz szombatonként is 

tanítanak, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, 

azaz a délutáni tanítást, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények 

átadását, elsajátítását nem lehet megoldani. 

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek 

nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási 

napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola 

indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2017/2018. tanítási évben történő 

feldolgozásáról. 

 

 

 

VII. A nevelési célokra felhasználható tanítási munkanapok programjai  

 

2017. 10.18. (szerda)– Tanítás nélküli munkanap – iskolán kívüli szakmai nap 

2018. 03. 26-27-28. – Tanítás nélküli munkanapok – tantestületi kirándulás 

2018. 06. 11. – Tanítás nélküli munkanap – DÖK nap 

2018. 06. 15. – Tanítás nélküli munkanap – Nevelőtestületi értekezlet 

 

 Záradék: 

Az iskola munkatervét a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. 

 

Egyek, 2017. 09. 06. 

   …………………………….. 

Kirilla Pál 


