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I. BEVEZETÉS 
 

1. Jogszabályi háttér 
 

A tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi 
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának 
vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg 
kell küldeni az intézményi fenntartójának. 

Az éves iskolai munkaterv elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk. 

 

Külső szabályzók: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) 
EMMI rendelet 

• A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

• A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) 
EMMI rendelet 

• A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 
• A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 

Belső szabályzók: 

 

A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 
meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

• Szakmai alapdokumentum 
• Pedagógiai program  
• Szervezeti és működési szabályzat 
• Házirend 
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2. A munkaterv beszámolójának meghatározása 
 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. Az éves munkaterv és az éves beszámoló 
együttes elkészítését a művészeti iskolaév végi adminisztrációjának a gyakorlata. Az éves 
beszámolóról a tanévnyitó értekezleten nyilvánítanak véleményt a döntéshozó szervek. 

 

A beszámoló egy szakmailag jól végig gondolt nyitott dokumentum, amely az intézmény 
nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatásának eredményeit 
mutatja be (versenyeredmények, felvételi eredmények stb.), valamint a 2017/2018-as tanév 
célkitűzéseinek megvalósulását sorolja fel. A beszámolóban jól követhető a pedagógiai 
program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 
eredménymutatók, egyben a megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

 
A beszámolónak az elemzést, az értékelést, a hatékonyság vizsgálatát az iskolai élet minden 
területére kiterjedően kell tartalmaznia, egyben a beszámoló szempontjai illeszkednek az 
intézményi önértékelési rendszerhez. 

 

II. HELYZETELEMZÉS 

1. Tárgyi feltételek 

 
A művészetoktatás számára előírt tárgyi feltételek listáját a 20/2012-es EMMI rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza. Intézményünk az ebben foglalt előírásoknak megfelelően 
rendelkezett a 2017/2018-as tanévben a szükséges eszközökkel. A tanév kezdetén 
feladatunk a terembeosztás elkészítése, osztálytermek, szaktantermek előkészítése volt, a 
tárgyi eszközök átvétele is megtörtént, év végén pedig a tárgyi eszközök visszavételére 
telephelyenként, szaktanáronként is sor került. 

 

Tárgyi feltételeink megfelelőek voltak mind a hangszerek, fellépő ruhák, képzőművészeti 
vagy drámapedagógiai eszközök vonatkozásában. Megfelelő felszereltségű, tiszta, szép 
környezetben, tantermekben folyt az oktatás.  

 

Az oktatáshoz szükséges egyéb – kis értékű eszközök terén – minden elavult, elromlott 
eszköz cseréjét megoldottuk. Az iskola épületének, környezetének, tárgyainak, 
taneszközeinek rendben tartását, óvását, rendeltetésszerű használatát folyamatosan 
ellenőriztük, amennyiben szükséges volt, az esetleges javítást jeleztük.  

 

A tárgyi feltételek évről-évre igyekszünk javítani, a szaktárgy tanításához szükséges 
eszköztárat bővíteni. (Szakkönyvek, cd-k, kották, fellépő ruhák, képzőművészeti eszközök). 
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2. Személyi feltételek, pedagógus adatok 
 

Pedagógus Munkakör 
Heti 

tanóra 

Heti 

munkaidő 

Batáriné Eördegh Éva szolfézs, furulya tanár 18 28 
Boda Péter népzene tanár 12 18 
Szabó Péterné néptánc tanár 8 12 
Dr. Kucskárné Izsó Angelika színjáték oktató 12 18 
Ducsai Tiborné színjáték oktató 16 25 
Dulibán-Grajz Andrea tánctanár 4 6 
Grúz Attila pedagógus asszisztens 2 3 
Hajnal Ferenc népi furulya, szintetizátor-keyboard  oktató 11 17 
Hornyákné Gál Andrea népzene, szolfézs tanár 15 23 
Hoskó Orsolya színjáték oktató 8 12 
Kacsenyák Gábor népzene tanár 1 2 
Krucsainé Somogyi Éva szolfézs, szintetizátor-keyboard oktató 5 8 
Lukács Éva szintetizátor-keyboard, szolfézs oktató 26 40 
Mészáros Béla népzene tanár 2 3 
Orosz Gábor gitártanár 10 15 
Sólyom Ferenc János grafika tanár 4 6 
Sulymosiné Kiss Katalin szintetizátor-keyboard oktató 14 22 
Tar Balázs szintetizátor-keyboard oktató 9 14 
Tóth Szabolcs népzene tanár 8 12 
Varga Ágnes Mónika grafika tanár 4 6 

 

Minden kolléga megállta a helyét, többnyire sikeresen vitték végig az évet növendékeikkel, 
csoportjaikkal. Hajnal Ferenc kollégától március hónapban közös megegyezés alapján 
elváltak útjaink. 

 

3. A Miskolci Tagintézmény telephelyei 

 
Telephely Az iskola neve Az iskola címe 

Bekecs 
II. Rákóczi Ferenc Informatika és 

Matematika Tagozatos Általános Iskola 
3903 Bekecs 

 Honvéd út 79. 
Kisgyőr Kisgyőri Általános Iskola 3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. út 26. 
Miskolc Bársony János Általános Iskola 3531 Miskolc,Bársony J. út 27/A. 

Miskolc 
Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző 

Iskola, Speciális Szakiskola és Ált. Iskola 
3532 Miskolc, Tátra utca 2. 

Miskolc Garabonciás Művészeti Iskola 3526 Miskolc, Bulcsú út 6. 

Sajóhídvég Rákóczi Julianna Általános Iskola 
3576 Sajóhídvég 

Táncsics M. út 43. 

Sajószentpéter Móra Ferenc Általános Iskola 
3770 Sajószentpéter 
 Móra Ferenc út 1. 

Tiszalúc Arany János Általános Iskola 
3565 Tiszalúc 
Hársfa utca 13. 
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Telephelyeinken az intézmények vezetőségétől, nevelőtestületétől megfelelő segítséget 
kaptunk a tanév során munkánk végzéséhez. A hatékony és sikeres közös munka érdekében a 
folyamatos kapcsolattartást igyekeztünk szem előtt tartani.  
 
A tanév elején minden telephely igazgatójával egyeztettük az éves feladatokat, célkitűzéseket, 
a várt iskolai és egyéb helyi, regionális fellépések lehetőségeit. Az év végi újbóli 
látogatásokat tervezésével értékeltük a tanévet, felsorolva az elért eredményeket, sikereket, 
megvitatva a nehézségeket, esetleges problémákat, amelyekre megoldást igyekeztünk találni, 
illetve ebből kiindulva újabb célokat fogalmaztunk meg a következő tanévre nézve. 
 
A telephelyeken zavartalanul folyt az oktatói-nevelői munka, amely folyamatot az 
óralátogatások és a vezetőséggel, a megbízott koordinátorokkal folytatott beszélgetések 
alkalmával volt alkalmam ellenőrizni, felügyelni. 
 
A Móra Ferenc Általános Iskola Sajószentpéteren felújítás miatt bezár, így az oktatás e 
telephelyen megszűnik a 2018/2019-es tanévtől kezdve.  
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3. A Miskolci Tagintézmény tanulói adatai 
  

Telephely Főtárgy tanár Főtárgy 
Tanulói 
létszám 

2H 3H GYV 

Bekecs Krucsainé Somogyi Éva Szintetizátor-keyboard 4    
Kisgyőr Lukács Éva Szintetizátor-keyboard 13 2   

Mészáros Béla Népzenei ismeretek 12 2 2 2 
Sólyom Ferenc Grafika és festészet 

alapjai 21 3 1  
Miskolc - 
Ámbédkar 

Boda Péter Néprajz 42 2 9  
Dr. Kucskárné Izsó 
Angelika Dráma- és színjáték 15  7  
Orosz Gábor Gitár 6  1  
Sulymosiné Kiss Katalin Szintetizátor-keyboard 12  7  
Tóth Szabolcs Népi 

ritmushangszerek 8  4  
Varga Ágnes Grafika és festészet 

alapjai 23  5  
Miskolc - 
Bársony 

Dulibán-Grajz Andrea Berczik-technika 10    
Népi játék 100    

Hornyákné Gál Andrea Citera 4    
Népi furulya 5    

Hoskó Orsolya Dráma- és színjáték 27    
Tar Balázs Szintetizátor-keyboard 7    

Miskolc - 
Székhely 

Hornyákné Gál Andrea Szintetizátor-keyboard 3    
Kacsenyák Gábor Ütő 1    
Lukács Éva Szintetizátor-keyboard 4    
Mészáros Béla Citera 2    
Orosz Gábor Gitár 4    
Tar Balázs Szintetizátor-keyboard 2   1 

Sajóhídvég Batáriné Eördegh Éva Furulya 2    
Népi furulya 1    
Szolfézs 35  3  

Dr. Kucskárné Izsó 
Angelika Dráma- és színjáték 24  2 2 
Hajnal Ferenc Népi furulya 2    

Szintetizátor-keyboard 2  1  
Szabó Péterné Népi játék 32  10 5 

Sajószentpéter Dr. Kucskárné Izsó 
Angelika Dráma- és színjáték 13 1 3 5 

Tiszalúc Batáriné Eördegh Éva Furulya 8 2 1  
Szolfézs 33 6 15 1 

Ducsai Tiborné Dráma- és színjáték 82 4 36 10 
Hajnal Ferenc Szintetizátor-keyboard 6  5  
Szabó Péterné Népi játék 24 7 12  

Összlétszám     589 29 124 26 
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III. A 2017/2018-AS TANÉV PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK 

ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE  

 

1. Nevelési célok, és azok megvalósulása 

 

A nevelési célok összefüggenek a fejlesztési területekkel, a pedagógiai folyamat teljes egészét 
áthatják. Valamennyi telephelyen, valamennyi tanórán és tanórán kívüli tevékenység közben 
törekedni kell a következő területek fejlesztésére: 

 

• Erkölcsi nevelés 

• Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• Az önismeret és a társas kultúrára nevelés 

• A családi életre nevelés 

• A testi és lelki egészségre nevelés 

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

• Fenntarthatóság, környezettudatosság 

• Pályaorientáció 

• Gazdasági és pénzügyi nevelés 

• Médiatudatosságra nevelés 

• A tanulás tanítása 

 

Elsődleges cél a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, 
és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, valamint a törvényes és színvonalas 
intézményműködés biztosítása. 

 

E tanévben is arra törekedtünk, hogy a felsorolt nevelési céloknak eleget tegyünk, illetve 
növendékeinket is erre tanítsuk, neveljük. Alkalmainkon, megbeszéléseinken és 
értekezleteinket szót ejtettünk a célok elérésének mikéntjéről, tapasztalatokat osztottunk meg 
egymással, célkitűzéseket terveztünk be, melyeket a következő tanévben hatékonyabban 
szeretnénk megvalósítani.  

 

2. Pedagógiai feladatok, tevékenységek 

 

Valamennyi pedagógus kiemelt feladata: szaktárgyának, a tantervi és szakmódszertani 
követelményeknek az ismerete; a szaktárgyi szaknyelv pontos használata, a szaktárgyak 
közötti koncentráció alkalmazása; a tanulók előzetes ismereteinek felhasználása. 

 

Ezen feladatok megoldásának módja a szaktárgyi munkatervekben, tanmenetekben található, 
megvalósításuk eredményessége az év végi beszámolóban kerül értékelésre. 
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3. A tanév céljai, feladatai, a megvalósulás konkrét részletei 

 
A 2017/2018-as tanévre a következők voltak: 
 
3.1. A Miskolci Tagintézményhez tartozó telephelyeken - igényekhez és lehetőségekhez 
mérten – mindennemű bővítés kivitelezése, megvalósítása 

A megvalósítás lépései: 
• Új tanszakok előkészítése 
• Pedagógusok felvételének előkészítése 
• Propagálás 

 
A megvalósítás konkrét részletei 
Új tanszakok indítása: 

- Miskolc - Dr Ámbédkár Gimnázium 
o Néprajz (Boda Péter) 
o Gitár (Orosz Gábor) 
o Népi ritmushangszerek (Tóth Szabolcs) 

- Miskolc - Bársony János Általános Iskola 
o Citera (Hornyákné Gál Andrea) 

- Miskolc, Székhely 
o Ütő (Kacsenyák Gábor) 

  
3.2. A meglévő telephelyi létszám megtartása, a lehetőségekhez mérten bővítése 

A megvalósítás lépései: 
• Megfelelő és folyamatos motiválás 
• Új pedagógusok felvételéből adódóan létszámbővítés 

 
A megvalósítás konkrét részletei 
A koordinátorok segítőkész munkájukkal közreműködtek a kollégák év eleji propagálásában, 
az új pótjelentkezők beírásában. Új pedagógusokat továbbra is keresünk hirdetés útján, 
reményeink szerint a következő tanévben köszönthetünk új kollégákat tantestületünkben. 
 
3.3. Éves tervek és beszámolók készíttetése 

A megvalósítás lépései: 
• Tervek, beszámolók készíttetése, átnézése, esetleges javíttatása 
• Határidőre történő leadásuk 
• Óralátogatás alkalmával a tanmenet tartalmi elemeinek és a benne foglaltak gyakorlati 

megvalósításának ellenőrzése 
 
A megvalósítás konkrét részletei 
Minden kolléga leadta október 1-ei határidővel az éves tervét, melyekből követhető volt a 
tervezett fellépések, rendezvények sora, listája. Június 10-ei határidővel minden kollégától 
írásos éves beszámolót kértünk a havi beszámolójuk mellé, így számot adhattak 
tapasztalataikról, nehézségeikről, a csoportok összetételéről, a jövőre kitűzött céljaikról. 
 
 
3.4. Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre történő felkészülés 

A megvalósítás lépései: 
• Az előkészületek megfelelő elvégzése 
• Dokumentáció 
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A megvalósítás konkrét részletei 

2017. november 21-én megtörtént az intézményi tanfelügyeleti eljárás, majd a látogatást 
követően levontuk a tanulságot, a következtetéseket, megalkottuk intézményi intézkedési 
tervünket, melyet január 20-ig feltöltöttük az Oktatási Hivatal informatikai felületére. 
 
3.5. A kiválasztott pedagógusok önértékelésének elvégzése 

A megvalósítás lépései: 
• Az előkészületek időbeli elvégzése 
• Dokumentáció 

 
A megvalósítás konkrét részletei 
A 2017/2018-as tanévben öt kolléga végezte el sikeresen az önértékelést: Orosz Gábor, 
Ducsai Tiborné, Tar Balázs, Krucsainé Somogyi Éva, Hornyákné Gál Andrea. Az önértékelést 
végző kollégák szakmai támogatása megtörtént. 
 
3.6. Óralátogatás 

A megvalósítás lépései: 
• Évi két alkalommal előre bejelentett módon  
• Az óráról kompetencia alapú értékelőlap készítése 
• A pedagógus saját munkájáról kompetencia alapú értékelőlapot tölt ki  
• Az összegzett értékelés alapján gyakorlati javaslatok, tanácsok a fejlesztendő területek 

kezelésére 
 
A megvalósítás konkrét részletei 
E tanévben csak az önértékelt kollégák látogatása valósult meg, de több kolléga esetében 
vettem részt félévi és év végi vizsgaelőadáson. 
 
3.7. A pedagógusok mentorálása, képzése, munkájuk folyamatos nyomon követése 

A megvalósítás lépései: 
• Az új kollégák mentorálása 
• Szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere 
• Belső továbbképzés szervezése 
• Igény szerinti segítségadás 
• Folyamatos kapcsolattartás 

 
A megvalósítás konkrét részletei 
A cél maradéktalanul megvalósult a tanévben. Kiemelkedő tevékenységünk, február 23-25 
között a Yamaha módszeren alapuló továbbképzés megszervezése, ahol 10 fő vett részt. 
 
3.8. A tehetségek minél szélesebb körű felismerése és sokoldalú fejlesztése 

A megvalósítás lépései: 
• Kiemelt figyelem a tehetségekre 
• Versenyeken való szerepeltetés 

 
A megvalósítás konkrét részletei 
A cél maradéktalanul megvalósult a tanévben, a számos fellépési lehetőség mind ezt 
bizonyítja és támasztja alá. 
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3.9. A hátrányos helyzet kezelése, valamint a differenciált képességfejlesztés. Mindezek 
mellett fontos az a széles oktatási-nevelési kínálat, amely az új nevelési-tanítási 
módszerekre épít, hogy alkalmazásképes tudást és készségeket adjon nevelőnek és 
tanulónak egyaránt 

A megvalósítás lépései: 
• A hátrányos helyzetűek felmérése 
• Tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségek kezelése, segítségnyújtás, megfelelő 

stratégiák alkalmazása 
• Szakember bevonása 
• Differenciált képességfejlesztés 

 
A megvalósítás konkrét részletei 
A cél maradéktalanul megvalósult a tanévben. A tanulási vagy személyiségfejlődési 
nehézségekkel küzdő tanulókat folyamatosan figyelemmel kísértük, többször kértünk a helyi 
intézmény vezetőségétől segítséget a felmerülő gondok kezeléséhez. 
  
3.10. Országos versenyeken való részvétel 

A megvalósítás lépései: 
• Növendékeink verseny-felkészítése 
• A versenyzési „kedv” erősítése 

 
A megvalósítás konkrét részletei 

A cél megvalósult a tanévben. (lásd bővebben a versenyek, fellépések táblázatban) 

 
3.11. Beiskolázási feladatok  

A megvalósítás lépései: 
• A pályára készülők fokozott figyelemmel kísérése 
• Sikeres felvételire való felkészítés 

 
A megvalósítás konkrét részletei 

A cél megvalósult a tanévben. 2018 június 19-én 10 növendék sikeres alapvizsgát tett, amely 
szintén egy nagy lépés a továbbtanulásuk szempontjából. 

 

3.12. Tehetségpont akkreditáció 
A megvalósítás lépései: 

• A kiváló tehetségpontot bizonyító szükséges dokumentumok elkészítése, beadása 
• A helyszíni szemlél való megfelelés 

 
A megvalósítás konkrét részletei 
Dr Kucskárné Izsó Angelika segítségével a szükséges dokumentumokat elkészítettük, 
beadtuk, majd a helyszíni szemlét tartó két szakértő kollégát decemberben fogadtuk. 
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IV. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN 

KITŰZÖTT CÉLOK, FELADATOK 
 

• Pedagógiai Program ismerete, annak szellemében való munkaszervezés 
• Növendékre szabott pontos anyagtervezés, azok dokumentálása (naplóvezetés) 
• A minőségirányítási program munkatervének végrehajtása 
• A növendékek felkészítése a vizsgákra 
• Művészeti alapvizsga letételére kötelezettek feltérképezése, a vizsga megszervezése 
• Művészeti alapvizsgára jelentkezők felkészítése 
• A felvételi vizsgák gondos előkészítése és lebonyolítása 
• Tartalmi munkánk minőségének tudatos, folyamatos javítása 
• A muzsikálás élményének kialakítása, a növendékek megtartása 
• Kamarazenélések az órákon; meglévő együtteseink munkájának segítése 
• Személyes kottatár állandó bővítése 
• Tanári kamaracsoportok kialakítása 
• Növendékeknek szervezett közös koncert-kirándulások 
• Egymás munkájának megismerése; hospitálások – óralátogatások 
• Egymás munkájának megismerése – a másik kolléga osztályhangversenyének 

meghallgatása 
• Továbbképzéseken részvétel – tapasztalatok továbbadása 
• Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

megvalósításának folyamatos nyomon követése 
 

Megjegyzés 
Valamennyi pont megvalósulását figyelemmel kísértük. 

 
Sikeresnek ítélem az anyagtervezést, azok dokumentálását, a naplóvezetést. A 
naplóellenőrzés következtében a felmerülő hiányosságokat a kollégák javították. 

 
A Miskolci Tagintézmény tekintetében Tetzl Szilárd és Szatmári Andrea (szintetizátor-
keyboard szakos növendékek) sikeres alapfokú vizsgát tettek A vizsgát iskolánk központi 
épületében sikeresen megszerveztük és lebonyolítottuk. 

 
Fontosnak tartanám egymás munkájának megismerését hospitálások, óralátogatások 
tekintetében. Ezt a célt a korábbi évben is célul tűztük ki, és a jövőben is szeretnénk nagy 
odafigyelést fordítani e területre – amennyiben a telephelyek távolsága miatt ez 
megvalósítható. Főleg a szakmakezdő kollégák felkészítésében ad ez a project nagy 
segítséget. 

 
Célszerű növelni a továbbképzéseken való részvétel számát, valamint az ott szerzett tudás 
átadását. 
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1. Szakmai munka 

 
Részt vettünk a tanévben rendezendő szakági versenyeken, az általunk tanított művészeti ágak 
részére szervezendő fesztiválokon, találkozókon. Az érintett kollégák – zene-, színjáték-, 
táncoktatók - úgy állították össze éves tanítási programjukat, hogy rövid határidős jelentkezés 
esetén is vállalni tudták a részvételt, a fellépést. 

 

A kiemelt szakági versenyek megtekintése a IV. fejezet 4. pontjában található. 

 

 

2. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, 
feladatok 

 
• A nevelőtestület felkészülését segíteni a pedagógusminősítés, az önértékelés, a 

tanügyigazgatás elvárás-rendszerének figyelembevételével 
• A művészeti alapvizsga és záróvizsga rendszerének tökéletesítése 
• A tavaszi beiskolázási időszak gyakorlatának bevezetése, meghonosítása 
• A telephelybővítések lehetőségeinek, illetve az új tanszakok bevezetésének 

kihasználása 
• Növendékszám emelése 
• Pedagógiai eredményeink, művészeti értékeink megőrzése, propagálása 
• Hatékony PR tevékenység elérése 
• Pályázatokon való hatékonyabb részvétel 

 
Megjegyzés:  

Minden évben fontos feladatunk a növendéklétszám bővítése, a régiek megtartása, 
valamint új kollégák keresése. Ennek érdekében hatékony PR tevékenységet 
dolgozunk ki.  
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V.  AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 

1. Az iskola és a családi ház kapcsolata 

A gyermek nevelése mindenekelőtt a családban zajlik, a gyermek egy család tagja, ezért 
hatékony iskolai munka nem képzelhető el a családdal való megfelelő kapcsolat kiépítése 
nélkül. A különböző kulturális háttérből érkező tanulók esetében kiváltképp szükséges a 
szülők és az iskola közti partnerségre építő viszony kialakítása annak érdekében, hogy a 
gyermek iskolai előmenetele sikeres legyen. Minden családnak igénye és szükséglete, hogy 
partnerként, egyenrangú félként szívesen fogadják az iskolában, és gyermeke neveléséhez 
hasznos információkat kapjon a pedagógusoktól. E tanévben kiemelt figyelmet fordítottunk e 
kapcsolat fejlesztésére, stabilabbá tételére. 

2. A kapcsolattartás fontosabb formái 

 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 
tájékoztat: 

• az iskola honlapján keresztül 
Az osztályfőnökök:  

• a szülői értekezletek alkalmával 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  
• szülői értekezletek 
• tanári fogadóórák 

 

3. A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai 

 

Feladat / esemény Felelős Határidő 
Eredményességi 

mutató 

Családi napok Telephelyi vezetők 2017/2018 

Közösségformáló, 
hagyományépítő és 

propaganda elősegítő 
alkalmak 

Fogadóórák Minden hónapban 2017/2018 
Információátadás, 
visszacsatolás a 

szülőknek 
 

4. A fenntartóval és a működtetővel való kapcsolattartás  
 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Garabonciás Iskola Oktatási Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével és a telephelyek fenntartóival, működtetőivel.  
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5. A pedagógiai-szakmai szolgáltatóval való kapcsolattartás 
 

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ (POK) az Oktatási Hivatal jogszabályban 
meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait 
(szaktanácsadók bevonásával) látják el. Minden olyan tevékenységben, amelyben szükségünk 
volt, rendelkezésünkre és segítségünkre állt a központ dolgozói. 

 

6. Hatóságok 

 

Megalkottuk a Honvédelmi Intézkedési Tervet, mely az intézmény működésére vonatkozik 
különleges jogrend idején. A tervet határidőre elküldtünk a megadott elérhetőségre. 

 

7. A kapcsolattartás tartalmi elemei, kapcsolattartók 
 
   

A kapcsolattartás 
 tartalmi elemei 

Intézményi kapcsolattartók 
Fenntartói / 
működtetői 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás Mészáros Béla Mészáros Enikő 

Gazdasági ügyintézés Mészáros Béla Mészáros Enikő 

Elvi útmutatások Mészáros Béla Mészáros Enikő 

Koordinálás és segítségnyújtás Mészáros Béla, Lukács Éva Mészáros Enikő 

 

A fenntartóval és a működtetővel való kapcsolattartás maradéktalanul megvalósult. 

 

8. Az intézményen belüli kapcsolattartás formái 
 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések Minden héten kedden. 

Személyes beszélgetések 
Alkalmanként, 

de minimum hetente egyszer. 

Elektronikus és postai levélváltás Szükség szerint. 

Egyéb érintkezési formák Szükség szerint. 

 
A kapcsolattartás ezen formái aktívak voltak, beváltak. 
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VI. SZERVEZÉSI FELADATOK 
 

1. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

Az iskolai hagyományainak ápolása érdekében meghonosodott ünnepnapok 

 
Esemény / téma Időpont 

Tanévnyitó ünnepség Szeptember 1.  

Zenei világnap Október 1. 

Az aradi vértanúk emléknapja  Október 6.  

Az 1956-os forradalom emléknapja  Október 23.  

Mikulás napi ünnepség, Karácsonyi Ünnepség  December  

A magyar kultúra napja  Január 22.  

Az 1848-as forradalomra emlékezés  Március 15.  

Színházi világnap Március 27. 

A költészet napja  Április 11.  

A Holocaust áldozatainak emléknapja  Április 16.  

A tánc világnapja Április 29. 

A nemzeti összetartozás napja  Június 4.  

Tanévzáró ünnepség, Évzáró gála  Június vége  

Tanévnyitó ünnepség Szeptember 1.  

 

 

2. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 
Időpont Esemény / téma Helyszín 

2017.08.26. Tanévnyitó értekezlet 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 
2018.01.21. Félévi nevelőtestületi értekezlet 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 
2018.04.15. Nevelési értekezlet 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 

2018.06.06-11 
Év végi adminisztráció, 

értekezlet 
Tagintézményenként 

 
Az értekezletek maradéktalanul megvalósultak. 
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3. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

Időpont Esemény / téma Felelős Eredményességi mutató 

2017/2018 Szülői értekezlet Minden kolléga 
Telephelyenként az iskolai 

értekezletekhez kapcsolódva 

 
A szülői értekezletek és fogadó órák maradéktalanul megvalósultak. 

 

4. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai 
nyílt napok tervezett időpontja 

 
Időpont Esemény / téma Felelős Eredményességi mutató 

2017/2018 Bemutató foglalkozások 
Telephelyi 

vezető 

Telephelyenként az iskolai 
ünnepségekhez, egyéb 

rendezvényhez 
kapcsolódva 

 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

maradéktalanul megvalósultak. 

5. Vizsgák időpontjai 

 
A jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség 
tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 
• javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

• osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

• pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

• különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

• egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

• művészeti alap-, és záróvizsga 

o művészet alap- és záróvizsgák időpontja minden tanév utolsó napja, vagy az 
azt követő hétköznap (június 15, vagy az azt követő hétköznap) 

o A vizsgára való jelentkezés határideje: minden év április 30. 
o Az igazgató pótvizsgát is elrendelhet. Ennek időpontja minden év augusztus 31, 

vagy az azt megelőző hétköznap. 
o A pótvizsgára való jelentkezés határideje: minden év június 30. 
o A vizsgákra való jelentkezés módja: az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges. 
o Vizsgára jelentkezhet a tanuló, de a tanuló nevében jelentkezhet a szülő, vagy a 

főtárgy tanár. 
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VII. A TANÉV SZAKMAI FELADATAI 
 

1. Az intézményi tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok   

 

S.sz. Esemény / téma Felelős Időpont 
Eredményességi 

mutató 

1. 
Intézményi 

tanfelügyeleti 
ellenőrzés 

Mészáros Béla, 
Lukács Éva 

2017. november 

Az intézkedési terv, kérdőívek 
és az intézményi 

dokumentumok hiánytalan 
bemutatása. 

 

A tanfelügyeleti ellenőrzés akadálytalanul lezajlott. Az országos pedagógiai-szakmai/ 
tanfelügyeleti ellenőrzés tekintetében a tanévi munkáról szóló beszámolóknak fontos szerepe 
van. 
 

2. A minőségfejlesztési munka tervezése 

 

S.sz. Esemény / téma Felelős Időpont 
Eredményességi 

mutató 

1. 

Telephelyi koordinátorok 
működésének és az 

adminisztrációs munka 
hatékonyságának javítása 

Lukács Éva 2018. január 
Az elvárt dokumentumok 

hiánytalan és hibátlan 
becsatolása, feldolgozása. 

 

A telephelyi koordinátorokkal a kapcsolattartást folyamatosan megtartottuk, munkájukat 
segítettük, a személyes kapcsolattartás a tagintézményvezető közreműködésével megvalósult. 

 

3. A pedagógusok önértékelésével kapcsolatos feladatok 

 

S.sz. Esemény / téma Felelős Időpont 
Eredményességi 

mutató 
1. Orosz Gábor Lukács Éva 2018 március 23. Sikeres önértékelés 
2. Ducsai Tiborné Lukács Éva 2018 március 26. Sikeres önértékelés 
3. Tar Balázs Lukács Éva 2018 április 9. Sikeres önértékelés 
4. Krucsainé Somogyi Éva Lukács Éva 2018 április 11. Sikeres önértékelés 
5. Hornyákné Gál Andrea Lukács Éva 2018 május 14. Sikeres önértékelés 

 

Minden kolléga esetében a pedagógusi önértékelés sikeresen lezajlott. 
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4. A belső ellenőrzés általános rendje 
 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

Szeptember 
munkaköri 

leírások 
aktualitásai 

pedagógusi és 
alkalmazotti kör 

munkaköri 
leírása 

szöveg 
aktualizálása 

intézményvezető 

Október 

évindítás 
adminisztrációs 

teendőink 
nyomon 
követése 

tematikus 
tervek, egyéni 

fejlesztési 
tervek, 

foglalkozási 
naplók, 

törzslapok, KIR 
más statisztikai 
adatállományok 

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető-
helyettesek 

November 
első félévi 

óralátogatások 
tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

tagintézmény-
vezető, 

intézményvezető-
helyettesek 

December 
második 

negyedéves 
értékelés 

osztálynapló, 
értékelőív, 

egyéni haladási 
napló 

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető-
helyettesek 

Január 

15-ig 

félévi 
vizsgakoncertek, 

fellépések, 
előadások 
kiállítások, 
látogatása 

féléves alap- 
követelmény 

minősége 

ellenőrzés, 
értékelés 

tagintézmény-
vezető, 

intézményvezető-
helyettesek 

Január 

15-től 

félévi 
adminisztráció 
megfelelése és 

teljesítése 

naplók, 
tájékoztató 

füzetek, 
beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető, 
intézményvezető- 

helyettesek 

Február 

középfokú 
beiskolázással 

kapcsolatos 
teendők 

a tanulók 
felvételi 

dokumentuma-
inak kezelése 

dokumentum- 
vizsgálat 

intézményvezető, 
intézményvezető 

helyettesek 

Március 
a pedagógusok 
minősítésének 
előkészítése 

minősítési 
dokumentáció 

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető 

Április 

harmadik 
negyedéves 
értékelések, 

második félévi 
óralátogatások 

osztálynapló, 
értékelőív, 

egyéni haladási 
napló 

tanórák, 
foglalkozások 

dokumentum-
vizsgálat, 
hospitáció 

intézményvezető-
helyettesek, 

tagintézmény-
vezető 
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Május 

helyi tanulmányi 
versenyek 

megszervezése 
és a lebonyolítás 

munkálatai 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 
intézményvezető-

helyettesek 

Június 

15-ig 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 
törzskönyvek, 

bizonyítványok 
ellenőrzése 

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető 
és az 

intézményvezető-
helyettesek 

Június 

15-től 

év végi 
vizsgakoncertek, 

fellépések, 
előadások 
kiállítások, 
látogatása 

éves alap- 
követelmény 

minősége 

ellenőrzés, 
értékelés 

tagintézmény-
vezető, 

intézményvezető-
helyettesek 

 

 

Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben a belső ellenőrzés folyamatos volt mind a tanügyi 
dokumentumok, mind a pedagógusok szakmai munkáját illetően. 

 

A felmerülő hibákat javítottuk, figyelemmel kísértük új kollégáink szakmai munkáját, 
segítettünk a tovább haladásban, a problémákat kezeltük, új terveket és célokat fektettünk le, 
amelyek a 2018/2019-es tanév munkatervében kerül felsorolásra. 
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VIII. A MISKOLCI TAGINTÉZMÉNY 2017/2018-AS 

TANÉVBEN LEBONYOLÍTOTT RENDEZVÉNYEINEK, 

VERSENYEK LISTÁJA 

1. A Miskolci Tagintézmény 2017/2018-as tanévben lebonyolított 
rendezvényeinek listája 

 
RENDEZVÉNYEK, FELLÉPÉSEK 

Időpont Helyszín Alkalom Felkérő Résztvevők 
Csoport 
létszáma 

Felkészítő 

2017. 10. 20. 
Művelődési 
ház 

ünnepség alsó tagozat furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 10. 20. 
Művelődési 
ház 

ünnepség felső tagozat furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 12. 14. Kesznyéten adventi délután iskola furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 12. 13. Sajóhídvég Rákóczi nap iskola furulyások 3 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 12. 21. Sajóhídvég 
karácsonyi 
ünnepség 

iskola furulyások 3 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 12. 21. 
Művelődési 
ház 

nyugdíjas 
karácsony 

klubvezető furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 12. 22. 
Művelődési 
ház 

karácsonyi 
ünnepség 

alsó tagozat furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 12. 22. 
Művelődési 
ház 

karácsonyi 
ünnepség 

felső tagozat furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 12. 22. 
Művelődési 
ház 

karácsonyi 
ünnepség 

községi műsor furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 03. 02. Sajóhídvég 
iskola átadási 
ünnepség 

isk. igazgató furulyások 3 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 03.14. Sajóhídvég iskolai ünnepség isk. igazgató furulyások 3 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 03. 14. 
Művelődési 
ház 

iskolai ünnepség isk. igazgató furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 03. 14. 
Művelődési 
ház 

iskolai ünnepség isk. igazgató furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 03. 14. 
Művelődési 
ház 

községi ünnepség önkormányzat furulyások 7 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 05. 04. 
Iskola 
Sajóhídvég 

anyák napja igazgató furulyások 2 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 
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2018. 05. 07. 
Tiszalúc, 
iskola 

anyák napja osztályfőnökök furulyások 4 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 05. 08. 
Tiszalúc, 
iskola 

anyák napja osztályfőnökök furulyások 2 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 05. 22. 
Tiszalúc, 
iskola 

év végi bemutató 
koncert 

szülők furulyások 14 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2018. 06. 05. 
Vámosgálfalva 
Románia 

Testvériskolai 
találkozó 

igazgató furulyások 1 
Batáriné 
Eördegh 
Éva 

2017. 09. 15. 
Tiszavirág 
Kemping 

Céges 
rendezvény 

MÁV cégcsoport 

Ozsváth Eszter, 
Ozsváth Bettina, 
Gál Csenge, 
Bácsalmási 
Gergő,   
Ozsváth Petra, 
Bácsalmási 
Gréta, Görcsös 
Anikó, Perduk 
Alexandra 

8 
Ducsai 
Tiborné 

2017. 11. 11. Tiszalúc 
CD-felvétel 
készítés 

Deme Csaba és a 
RedSun 
Recordings 

  

35 fő - az 
öt csoport 
énekelni 
tudó, 
szerető, 
és plusz 
munkára 
fogható 
tagjai 

Ducsai 
Tiborné 

2017. 12. 21. 
Tiszalúc 
Rendezvények 
Háza 

Karácsonyi 
családi nap 

Luczoda Tanoda 

Simon-Kovács 
Gergő, Ruszó 
Pamela, Ruszó 
Szebasztián, 
Horváth 
Dzsenifer, 
Horváth Elvira 
Regina, Horváth 
Letícia 

6 
Ducsai 
Tiborné 

2017. 12. 21. 
Arany János 
Általános 
Iskola 

Adventi 
gyertyagyújtás 

Diákönkormányzat 

Varga Béla 
Brendon, 
Simon-Kovács 
Gergő, Bancsók 
Zsolt, Bódi 
Bianka, Molnár 
Vivien, Kiss 
János, Fukász 
István, Dósa 
Dorina, Szitai 
Róbert 

9 
Ducsai 
Tiborné 

2017. 12. 06. Bársony Mikulás Bársony J. Á.I. A1. modernt. 12 
Dulibán-
Grajz 
Andrea 

2017. 12. 13. Bársony Luca nap Bársony J. Á.I. E2. néptánc 24 
Dulibán-
Grajz 
Andrea 

2018. 02. 09. Bársony Farsang Bársony J. Á.I. A1. modernt. 12 
Dulibán-
Grajz 
Andrea 
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2018. 04. 27. Onga 
Néptánc 
Fesztivál 

Bársony J. Á.I. E2. néptánc 24 
Dulibán-
Grajz 
Andrea 

2018. 05. 12. Bársony Alapítványi bál Bársony J. Á.I. A1. modernt. 12 
Dulibán-
Grajz 
Andrea 

2018. 05. 18. Bársony Pünkösdi vásár Bársony J. Á.I. E1. néptánc 24 
Dulibán-
Grajz 
Andrea 

2018. 05. 30. Bársony Művészeti Gála Bársony J. Á.I. 
A1. modern, 
E1,2. népt. 

60 
Dulibán-
Grajz 
Andrea 

2017. 09. 30. Kisgyőr Szüreti Nap Faluház 1-2-3. oszt 18 Grúz Atilla 

2017. 12. 17. Kisgyőr Betlehemes játék Faluház 1-2-3. oszt 18 Grúz Atilla 

2017. 10. 11. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Idősek napja Általános Iskola Budai Vivien 1 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2017. 12. 06. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Mikulás műsor Általános Iskola Földvári Fanni 1 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2017. 12. 10. 
Bekecs, 
Milleniumi 
emlékpark 

Adventi 
gyertyagyújtás 

Általános Iskola Budai Vivienn 1 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2017. 12. 11. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Adventi Iskolai 
műsor 

Általános Iskola Rozgonyi Fanni 1 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2017. 12. 18. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Adventi Iskolai 
műsor 

Általános Iskola Földvári Fanni 1 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2017. 12. 13. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Adventi 
teadélután 

Általános Iskola 
Minden 
növendék 

4 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2018. 01. 31. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Félévi koncert 
Garabonciás 
Művészeti Iskola 

Minden 
növendék 

4 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2018. 04. 26. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Anyák napi 
műsor 

Általános Iskola Minden 
növendék 

4 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2018. 06. 06. Bekecs Év végi koncert 
Garabonciás 
Művészeti Iskola 

Minden 
növendék 

4 
Krucsainé 
Somogyi 
Éva 

2017. 10. 12. 

Garabonciás 
Művészeti 
Iskola, 
Miskolc 

Őszi Pedagógiai 
Napok 

POK, Garabonciás 
Művészeti Iskola 
vezetősége 

Sajóhídvégi 
színjáték tanszak 
tanulói 

10 

Dr. 
Kucskárné 
Izsó 
Angelika 

2017. 12. 21. 

Sajószentpéteri 
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Karácsonyi 
műsor 

- 
Sajószentpéteri 
színjáték tanszak 
tanulói 

7 

Dr. 
Kucskárné 
Izsó 
Angelika 

2017. 09. 01. Kisgyőr Tanévnyitó 
Selmeczky 
Zoltánné 

Szatmári 
Kamilla, 
Szatmári 
Andrea, 
Bereczki Léna 
Luca, Barsi 
Réka, Szabó 
Zsolt, Gerőcs 
Zsófia 

6 Lukács Éva 
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2017. 10. 06. Kisgyőr 
Az aradi 
vértanúk 
emléknapja 

Selmeczky 
Zoltánné 

Szatmári 
Kamilla, 
Szatmári Andrea 

2 Lukács Éva 

2017. 10. 20. Kisgyőr 
Október 23-ai 
nemzeti ünnep 

Selmeczky 
Zoltánné 

Barsi Réka, 
Barsi Botond, 
Bereczki Léna, 
Szabó Zsolt, 
Szatmári 
Kamilla, 
Szatmári 
Andrea, 
Szatmári András 

7 Lukács Éva 

2017. 11. 25. Kisgyőr Jótékonysági bál 
Selmeczky 
Zoltánné 

Barsi Réka, 
Barsi Botond, 
Bereczki Léna, 
Szabó Zsolt, 
Szatmári 
Kamilla, 
Szatmári 
Andrea, 
Szatmári András 

7 Lukács Éva 

2017. 12. 17. Kisgyőr 
Település 
karácsonyi 
műsora 

Grúz Attila 

Stampel Hanna, 
Szabó Zsolt, 
Szatmári 
Kamilla, 
Szatmári 
Andrea, 
Szatmári András 

5 Lukács Éva 

2017. 12. 20. Kisgyőr 
Karácsonyi 
műsor 

Osztályfőnökök 
Minden 
növendék 

12 Lukács Éva 

2017. 12. 21. Miskolc 
Karácsonyi 
műsor 

  
Molnár Metta, 
Molnár Balázs, 
Tetzl Szilárd 

3 Lukács Éva 

2017. 12. 24. Kisgyőr 
Templomi 
karácsonyi műsor 

Domahidiné  
Darab Ágnes 

Szatmári 
Kamilla, 
Szatmári Andrea 

2 Lukács Éva 

2018. 01. 18. Kisgyőr 
Félévi 
vizsgakoncert 

  
Minden 
növendék 

12 Lukács Éva 

2018. 01. 25. Miskolc 
Félévi 
vizsgakoncert 

  
Minden 
növendék 

4 Lukács Éva 

2018. 03. 14. Miskolc 
Március 15-ei 
megemlékezés 

  Molnár Metta 1 Lukács Éva 

2018. 03. 14. Kisgyőr 
Március 15-ei 
megemlékezés 

  
Szatmári 
Kamilla, 
Szatmári Andrea 

2 Lukács Éva 

2018. 04. 11. Székhely A költészet napja   
Molnár Balázs, 
Tetzl Szilárd 

2 Lukács Éva 

2018. 05. 04. Kisgyőr 
Anyák napi 
műsor 

Osztályfőnökök 

Séley Lilla, 
Séley Hanna, 
Stampel Hanna, 
Lakatos Cintia, 
Barsi Réka, 
Barsi Botond, 
Bereczki Léna, 
Szabó Zsolt 

8 Lukács Éva 

2018. 06. 08. Székhely 
Év végi 
vizsgakoncert 

  
Minden 
növendék 

4 Lukács Éva 

2018. 06. 13. Kisgyőr 
Év végi 
vizsgakoncert 

  
Minden 
növendék 

11 Lukács Éva 
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2018. 06. 16. Kisgyőr Ballagás 
Selmeczky 
Zoltánné 

Szatmári 
Andrea, 
Szatmári 
Kamilla 

2 Lukács Éva 

2018. 06. 20. Kisgyőr Évzáró 
Selmeczky 
Zoltánné 

Szatmári 
Andrea, 
Szatmári 
Kamilla, Barsi 
Réka, Bereczki 
Léna 

4 Lukács Éva 

2017. 12. 24. 
Miskolci 
Mindszenti 
Templom 

Karácsonyi 
pásztorjáték - A 
kis gyufaárus 
lány. 

Hoskó Orsolya - 
Mindszenti 
plébánia 

Make Some 
Noise 

8 
Mészáros 
Béla 

2017. 10. 17. 
HOM 
Miskolc, 
Papszer 

Múzeumlátogatás 
Selmeczki 
Zoltánné 

A1-es csoport 22 
Sólyom 
Ferenc 

2018. 01. 23. Tiszalúc Félévi bemutató Garabonciás MI 
Szülők, E1-2 
néptáncos 
tanulók 

24 
Szabó 
Péterné 

2017. 12. 21. Székhely Karácsony Lukács Éva 
Összes 
növendék 

9 Tar Balázs 

2018. 05. 07 
Bársony János 
Általános 
Iskola 

Anyák napja Osztályfőnök 

Szabó Nándor 
Noel, Újvári 
Vince György, 
Orosz Dávid, 
Holhós Milán 

4 Tar Balázs 

2018. 05. 14 
Bársony János 
Általános 
Iskola 

Anyák napja Osztályfőnök 
Pallai Lili, 
Stenczel Attila 

2 Tar Balázs 

2018. 05. 30 
Bársony János 
Általános 
Iskola 

Művészeti Gála 
koncert 

Hoskó Orsolya 

Pallai Lili, 
Stenczel Attila, 
Ujvári Vince 
György 

3 Tar Balázs 

2018. 06. 09 Székhely Évzáró koncert Mészáros Béla Turcsányi Máté 1 Tar Balázs 

 
2. A Miskolci Tagintézmény növendékeinek részvétele a 2017/2018-
as tanévben megrendezésre kerülő versenyeken 

 
VERSENYEK 

Időpont Helyszín Verseny neve 
Verseny 
típusa Résztvevők Helyezés Felkészítő 

2017.  
12. 08. 

Mezőzombor 
Adventi 
versmondó 

körzeti 

Simon-Kovács 
Gergő, Horváth 
Leila, Petrovics 
Rebeka 

Petrovics Rebeka 
II. hely, Simon-
Kovács Gergő 
IV. hely 

Ducsai 
Tiborné 

2018.  
03. 04. 

Miskolc 
Hangok 
Varázsa 
énekverseny 

  

Gál Csenge, Ruszó 
Pamela, Ozsváth 
Bettina, Horváth 
Dzsenifer, Horváth 
Szamanta, Horváth 
Leila 

Ozsváth Bettina 
musical kat. 
II.hely, Horváth 
Szamanta pop 
kat. III. 

Ducsai 
Tiborné 
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2018.  
03. 03. 

Tiszalúc 
Arany János 
versmondó 
verseny 

körzeti 
Simon-Kovács 
Gergő 

Simon-Kovács 
Gergő II. hely 

Ducsai 
Tiborné 

2018.  
04. 21. 

Miskolc 

Weöres 
Sándor 
Országos 
Gyermekszínj
átszó 
Találkozó 

megyei 18 fő Ezüst minősítés 
Ducsai 
Tiborné 

2018.  
05. 11. 

Tiszalúc 
Tiszalúci 
Színjátszó 
Találkozó 

körzeti 18 fő 

Arany Kulissza 
díj, Simon-
Kovács Gergő 
Legjobb 
főszereplő, Varga 
Béla Brendon és 
Petrovics Rebeka 
Legszebben 
beszélő szereplő, 
Horváth Leila, 
Fukász István a 
kiváló 
szerepformálásért 
kaptak elismerést. 

Ducsai 
Tiborné 

2017.  
12. 09. 

Újfehértó 
Abigél Orsz. 
Táncv. 

Modern 
tánc- 
verseny 

Horváth K. Jakab J Ezüstérem 
Dulibán-
Grajz A. 

2018.  
03. 22. 

Miskolc 
Bársony 
Cipellők 

Regio-
nális 
modernt. 

A1 ezüstérem 
Dulibán-
Grajz A. 

2018.  
04. 21. 

Nyíregyháza 
Abigél Orsz. 
Táncv. 

Modern 
tánc- 
verseny 

Horváth K. Jakab J ezüstérem 
Dulibán-
Grajz A. 

2018.  
04. 21. 

Nyíregyháza 
Abigél Orsz. 
Táncv. 

Modern 
tánc- 
verseny 

A1 bronzérem 
Dulibán-
Grajz A. 

2018.  
06. 01. 

Tuzsér 

XIV 
Regionális 
Keyboard- 
szintetizátor 
találkozó és 
verseny 

Regioná-
lis 

Budai Vivien Anita Különdíj 
Krucsainé 
Somogyi Éva 

2018.  
04. 21. 

Miskolc 
WSO BAZ 
megyei 
forduló 

Megyei 
forduló 

A sajóhívégi A2-es 
csoport 

Arany minősítés, 
továbbjutás a 
regionális 
fordulóra 

Dr. 
Kucskárné 
Izsó 
Angelika 

2018. 
05. 11. 

Tiszalúc 
Színjátszó 
Találkozó 

Körzeti 
A sajóhívégi A2-es 
csoport 

Arany kulissza 
minősítés, két 
különdíj 

Dr. 
Kucskárné 
Izsó 
Angelika 

2018. 
05. 12. 

Kisvárda 
WSO 
regionális 
forduló 

Regioná-
lis 

A sajóhívégi A2-es 
csoport 

Díszoklevél 

Dr. 
Kucskárné 
Izsó 
Angelika  

2018.  
04. 21. 

Nagykanizsa 
IV. Országos 
Elektroakuszt

Országos 
Molnár Balázs, 
Tetzl Szilárd 

Nem ért el 
helyezést 

Lukács Éva 



 29

ikus-zenei 
Verseny 

2018.  
05. 11. 

Sándorfalva 

X. Országos 
Elektronikus-
zenei 
Találkozó 

Országos 
Molnár Balázs, 
Tetzl Szilárd 

Nem ért el 
helyezést 

Lukács Éva 

2018.  
04. 21. 

Nagykanizsa 

IV. Országos 
Elektroakuszt
ikus-zenei 
Versen 

Országos Make Some Noise Különdíj 
Mészáros 
Béla 

2018.  
05. 11. 

Sándorfalva 

X. Országos 
Elektronikus-
zenei 
Találkozó 

Országos Make Some Noise Kiemelt különdíj 
Mészáros 
Béla 

2018.  
05. 11. 

Sándorfalva 

X. Országos 
Elektronikus-
zenei 
Találkozó 

Országos E-Class Band Kiemelt különdíj 
Mészáros 
Béla 

2018.  
05. 11. 

Sándorfalva 

X. Országos 
Elektronikus-
zenei 
Találkozó 

Országos Iván Rebeka 
Nem ért el 
helyezést 

Mészáros 
Béla 

2018.  
04. 20. 

Nagykanizsa 

IV. Országos 
Elektroakuszt
ikus-zenei 
Verseny 

Országos Turcsányi Máté 
Nem ért el 
helyezést 

Tar Balázs 

2018.  
05. 11. 

Sándorfalva 

X. Országos 
Elektronikus-
zenei 
Találkozó 

Országos Turcsányi Máté 
Nem ért el 
helyezést  

Tar Balázs 

 
 

 

 

 
…………………………….. 

              Lukács Éva 

A Miskolci Tagintézmény vezetője 

       P.H. 

Miskolc, 2018. június 20. 
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Legitimációs záradék 

A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkaterv beszámolóját az intézmény nevelőtestülete 2018 év június hó 25. napján tartott 
értekezletén elfogadta. 

 

 

 

 
_________________________    ________________________ 

              hitelesítő tag                    hitelesítő tag 

 

 

 
 
 
 
 
Kelt: Miskolc, 2018. június hónap 25. nap. 
 
 
 
 
 
 

P.H. 
 
         ___________________ 

Lukács Éva 
 tagintézményvezető 
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Melléklet 

A Miskolci Tagintézmény pedagógusainak éves beszámolója. 
 
 
Pedagógusaink beszámolója a 2017/2018-as tanévről 
 

• Batáriné Eördegh Éva 
• Ducsai Tiborné 
• Dulibán-Grajz Andrea 
• Grúz Attila 
• Hornyákné Gál Andrea 
• Hoskó Orsolya 
• Krucsainé Somogyi Éva 
• Orosz Gábor 
• Sólyom ferenc 
• Sulymosiné Kiss Katalin 
• Szabó Péterné 
• Tar Balázs 
• Varga Ágnes Mónika 
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Beszámoló 
Batáriné Eördegh Éva 

2017/2018-as tanév 

 

 

Ebben a tanévben adódtak új lehetőségeink, mint pl. az utazás Erdélybe, ahol Üveges Cintia 
nagyon szép dalcsokrot furulyázott a testvériskola diákjai előtt. 

 

A fellépésekre a gyerekek örömmel szoktak készülni, és azért is jó, ha szerepelnek, mert így a 
szülők láthatják, mivel foglalkozunk. Az év végi koncertünkön azokat a dalokat, műveket 
szoktuk bemutatni, amik a fellépések során kimaradtak. Az év végi koncert nagyon népszerű, 
mindig sokan részt vesznek rajta. 

  

Sajóhídvégen nehéz tervezni, mert a furulyásaim sajnos elköltöznek Miskolcra, művészeti 
iskolában folytatják tanulmányaikat. Az ingyenes csoportokban fellépést nehéz tervezni. A 
gondot az okozza, hogy nehezen tudok haladni, mert pl. az első osztályosok sokan vannak, a 
magatartásuk elég rossz, nehezen kezelhetőek. De mindig ki tudok nevelni néhány követőt, 
akik folytatják a későbbiekben a tanulást. 

 

Versenyekre az idén nem jutottam el, pedig az az egyik hídvégi kisfiú nagyon ügyes, és a 
tavalyi versenyen is több rostán átjutott. 

 

Ha lesz lehetőség, lehet, hogy csoportos versenyre elviszem a lúci kicsiket jövőre. 

 

 

 
     Batáriné Eördegh Éva 
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Beszámoló 
Ducsai Tiborné 

2017/2018-as tanév 

 

Ebben a tanévben az előképzős évfolyamokban rendkívül gyenge gyerekanyaggal kellett 
dolgoznom. Minden erőmet elvette, hogy a gyerekeket a legalapvetőbb szabályokra meg 
tudjam tanítani. Többségében HHH-s, ezen felül magatartási problémákkal küzdő tanulók. 

 

Az egyik csoport talán magatartási szinten jobban állt, az ő csoportjukban pedig értelmi 
képességeik szabtak határt terveimnek – szerettem volna bemutatkozni velük a Tiszalúci 
Színjátszó Találkozón.  

Természetesen apróbb sikerélmények akadtak, és a tantárgyi követelményeket minden 
gyereknek sikerült teljesítenie. 

Az A4 évfolyamos növendékek – akik közül többen már első osztályos koruktól drámások – 
viszont szép sikereket értek el. Az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón 
ezüst minősítést kaptunk, a Tiszalúci Színjátszó Találkozón pedig Arany Kulissza díjat 
szereztek, illetve öt gyerekünk kapott egyéni különdíjat szép beszéde, kiváló szerepformálása 
elismeréséül. 

Egy énekversenyen vettünk részt az éven, a Hangok Varázsa elnevezésű rendezvényen. Két 
tanítványunk ért el helyezést.  

A legmagasabb évfolyamba járó tanulóimtól sajnos már el kell búcsúzzak, hiszen többen most 
érettségiznek, így már nem tudnak beiratkozni. Természetesen a kapcsolat megmarad – az 
idei színjátszó találkozót is egy régi diákunk vezette le, illetve a nyári tematikus 
programsorozatra is jönnek önkéntesként segítőnek.  

Egy közös kirándulást tervezünk június végén, illetve majd’ minden drámás tanítványt 
bevontam több támogatott programba is, ahol lesz lehetőségünk együtt kimozdulni, 
kirándulni, táborozni (tematikus – drámás – programsorozat, tanoda). 

Kimagasló tehetségű tanítványom több is van, énekesem most annál kevesebb, így most a 
drámás vonalat kell erősítenem. 

A következő tanévre vonatkozóan: 

Mint már jeleztem, szeretnék a drámás terembe új ritmushangszereket, kreatív zenei 
eszközöket, mivel a régiek tönkrementek. Az általunk készítettek sem bírják túl sokáig. 

 

Tiszalúc, 2018. május 20. 

 

 

Ducsai Tiborné 
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Beszámoló 
Dulibánné Grajz Andrea 

2017/2018-as tanév 

Modern tánc: 

A csoport 3 éve alakult. Az első két évben összeszoktunk, alapoztunk, csiszolódtunk! Igazán 
ettől a tanévtől lehetett építeni a csapatra. Rengeteg fellépésen vagyunk túl.  

Iskolai helyszínek:  

Évnyitó, Mikulás, Karácsony, Farsang Alapítványi bál, Művészeti Gála, Évzáró. 

Külsős helyszínek: POK Tanévnyitó Ünnepély, Idősek Otthona, Családi Expo, Zsongó 
Lillafüred 

 

Ebben a tanévben már versenyeken is megmérette magát a csoport: 

Bársony Cipellők Amatőr Régiós Táncverseny: ezüst érem. 

Abigél Nemzetközi Minősítő Táncverseny: bronz érem. 

Valamint előttünk áll még a Pereces Feszt. 

 

Számos közösségfejlesztő programot építettünk be a munkánkba. Mikulás parti, Farsangi 
jelmezverseny. A tanév végén pedig szervezünk egy közös szülő gyerek csapatépítő 
szalonnasütős kerti partit. Bízom benne, hogy az elkövetkező tanévben nem lesz jelentős a 
lemorzsolódás és tovább tudunk haladni a megkezdett úton. 

 

Néptánc: 

Ebben a tanévben már két évfolyamon folyik a népi játék és néptánc oktatás, beépítve a 
gyerekek órarendjébe. Az elő második évfolyamon összesen 5 osztályban heti 2x45 perces 
foglalkozás kereteiben ismerkednek a tanulók a néptánc alapjaival. Kedvelik és szívesen 
vesznek részt a foglalkozásokon. 

 

A tanév során már fellépésük is volt:  

1. évfolyam: Az iskolai Pünkösdi vásáron adott elő hagyományőrző népi játékokat, majd egy 
kisebb néptáncos produkcióval színesítették a rendezvényt. Ezzel a produkcióval a csapat 
2018.05.26-án fellépett a Zsongó Lillafüred rendezvénysorozatán, majd 2018.05.31-én az 
iskolai Művészeti Gálán. 

2. évfolyam: Az iskolai Luca napi vásárt színesítették egy vidám népi motívumokkal, 
dalokkal tarkított jelenettel és néptánccal. Ezzel a produkcióval részt vettek a 2018. 04.27-én 
Ongán megrendezett I. Ongai Gyermek Néptánc Gálán, ahol a legszínesebben színpadra vitt 
produkció díját hozta el a csoport. A gyerekek fellépnek az iskolai Művészeti Gálán is 
2018.05.31-én. 

 

Bízom benne, hogy mind a modern tánc, mid a népi játék -néptánc hasonlóan népszerű lesz a 
következő tanévben is a Bársony Telephelyen. A gyerekek szívesen vesznek részt a 
foglalkozásokon, komolyan veszik a feladatokat. A szülőktől maximális támogatást kapok.   

 

 

Dulibánné Grajz Andrea 
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Beszámoló 
Grúz Attila 

Kisgyőr 
2017/2018. tanév  

 

 

 

18 fővel kezdtük meg a munkát a 2017/2018-as tanévben. A csoport összetétele elég nehéz 
volt a tanévben, nagyon nehezen tudtak figyelni, koncentrálni az adott feladatokra, és a 
fegyelemmel is komoly gondjaink akadtak. A szülők támogatása csak részben érhető tetten, 
több olyan fellépésünk is volt az elmúlt években, amikor nem jött el minden tanuló a 
rendezvényre, legyen az vizsga, vagy bármilyen más jellegű fellépés, így nehezebben állt 
színpadra a produkció. 

 

Elsőként ebben a tanévben a Betlehemest adtuk elő a csoporttal karácsonykor, valamint a jól 
ismert és már sokszor előadott Gergelyjárás-sal készültünk az év végi vizsgaelőadás 
alkalmával a szülők, a vendégek előtt.  

 

Céljaim a következő tanévre: idősebb növendékekből összeállítani egy ütőképes csoportot – 
amire egyébként sajnos nem sok esély van, több tanulót elvisznek más iskolába, kicsi az 
osztályok létszáma, egyre nehezebben lehet dolgozni a megmaradt gyerekekkel. 

 

 

 

Grúz Attila 

 

Kisgyőr, 2018, június 20. 
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BESZÁMOLÓ 

2017/2018- as tanév 

Készítette: Hornyákné Gál Andrea 

CITERA 

Létszám: 6 fő (Komenda Illés, Boronkai Boglárka, Bártfai Botond, Varga Réka, Bodnár 
Kristóf, Mustos Zsófia.) 

 

Az idén először nyílt alkalmam arra, hogy citera csoportot indítsak a Bársony János Általános 
Iskolában. A három főből álló csoport első osztályosokból állt. Hamar elsajátították az 
alapokat, pengetési irányt, kéztartást, stb. Ügyességüket bizonyítja, hogy már október közepén 
részt vehettek az iskola, óvodásoknak szervezett őszi játszóházán, ahol bemutatták tudásukat. 
Ezután a fellépés után további három fő jelentkezett, akiknek megtetszett a hangszer. Bár őket 
már nem lehetett felvenni a Garabonciás tanulók névsorába, de egész évben lelkesen jártak 
citera órára.  

 

A következő fellépésükre (Luca napja alkalmával) már 6 fővel álltunk ki és szerepeltünk. Az 
újonnan érkezők közül Varga Réka különösen ügyesen felzárkózott a többiekhez. Mustos 
Zsófiának több otthoni gyakorlásra volt szüksége. Kéztartására a következő tanévben is 
hangsúlyt kell helyezni. 

 

Mikulás ünnepség alkalmával nyílt lehetőségünk a következő koncertünkre, de már a 
furulyásokkal. A Garabonciás Iskola karácsonyi hangversenyén már nemcsak egy-egy 
dallal, hanem dalcsokorral szerepeltek a gyerekek. Törekedtem arra, hogy nélkülem is bátran 
ki merjenek állni és előadni a szépen megtanult dalokat.  

 

Félévi vizsgán sikeresen, majd a következő fellépésük nagyon megható műsoron, az anyák 
napja alkalmából megrendezett megemlékezésen volt. 

Május 26-án felkérést kaptunk, hogy a Lillafüreden megrendezésre kerülő „Zsongó 
Lillafüred” elnevezésű városi szintű rendezvényen szerepeljünk.  

 

Június 2-án a „Hangszert a kézbe” kiállításra látogattunk el a Miskolci Galériába.  

Június 5-én az iskolában tartottunk az év végi vizsgánkat, ahol minden citerás és furulyás 
diák   egyénileg szerepelt.  

Június 9-én a Garabonciás Iskola évzáró rendezvényén koncerteztek a gyerekek. 

 

Feladataim a következő tanévben: 
- az egy gyengébben teljesítő tanulót, Bodnár Kristóf, felzárkóztatni a többiekhez 
- a fellépések alkalmával magabiztosabb, fegyelmezettebb kiállást 
- az ének hangerejének növelése 
- a pengetés hangerejének finomítása, csökkentése 
- további fellépések szervezése 
- esetlegesen versenyen való részt vétel 
- létszám növelése 
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FURULYA 

Létszám: 1 fő / Bártfai Marcell 

Kezdő furulyásom csak Marcell volt. Hamar megtanulta a technikai szabályokat, melyeket az 
év során folyamatosan ismételtünk, gyakoroltunk. A fellépéseket a citerások fellépéseihez 
igazítottam. 

 

Feladatok:  
- magabiztos kiállás 
- kívűlről megtanult dalok bővítése 
- technikai lehetőségek bővítése 
- létszám bővítése 

 

FURULYA 

Létszám: év elején: 5fő /Jakab Janka kimaradt/ 

               2. félévben: 4fő Árgyel Boglárka, Rikk Andrea, Boronkai Benedek, Tóth Péter 

Fellépések, szereplések, ugyanazok. 

 

Tóth Péter és Boronkai Benedek március 21-én sikeresen szerepelt a regionális népzenei 
versenyen, Kazincbarcikán. 

 

Feladatok: 
- létszám megtartása 
- szereplések szervezése 

 

SZINTETIZÁTOR 

Létszám: 3 fő /Bártfai Ákos, Barkó Zoltán, Antal Máté 

 

Ezeket a hangszeres diákjaimat se fellépésre, se versenyre nem tudtam vinni. A fő problémát 
az otthoni gyakorlás teljes hiánya okozta. Nem haladtunk olyan tempóban, ahogy azt 
életkorukhoz, képességeikhez mérten elvárható lett volna. 

 

Kértem a vezetőség részéről a tanár cseréjét, bízom abban, hogy szigorúbb óravezetés mellett 
többre lesznek képesek ezek a tanulók is! 

 

 

Hornyákné Gál Andrea 

 

 

Miskolc, 2018. június 20.     
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Beszámoló 
a 2017/2018-as tanév munkájáról 

 
Telephely: BÁRSONY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

3531 – Miskolc, Bársony János u. 27/a. 
 

G-2801 csoport Alapfok 1. csoport (A/1) Osztály: 4-5-6-7. évfolyam 
 

Helyzetelemzés: 

18 fővel kezdtük az évet, a második félévtől 2 fő érkezett hozzánk, így 20-vel zártuk az tanévet. 
Ebből: 3 fiú és 17 lány. 

A csoport összetételét tekintve, sok ügyes, rátermett gyermekkel bír, helyzetgyakorlatokban 
kreatívak, szerepmegformálásuk is egyre élethűbb képet mutat. 

 

Jövő évi cél: fiú tanulók toborzása, mivel a színdarabok főszerepei főleg a fiúkra íródtak, 
ugyanakkor a fiúk nem rajonganak annyira színjátszásért. 

2017. október 13. napján ebben a csoportban készítettem a Pedagógus 2. minősítésemet. Az óra 
címe: Az egyenruha viselése-tanítási dráma óra keretében. 

 

A tanév során a következő előadásokat készítettük: 

2017. december 1. (péntek) Az első adventi gyertyagyújtás műsorát iskolánkban a Sötétség és a 
fénycímmel készítettük el. 

2017. december 6. napján Mikulás napi műsort adtunk Szent Miklós Püspök élete címmel, mely 
egy dramatikus játék volt. 

2018. május 12. napján, szombaton iskolánk alapítványi bálján a műsort a modern tánccsoport 
tagjai adták, s, hogy az előadás ötletesebb legyen az egyes műsorszámokat nem moderátor 
vezetett be, ha drámás csoport árnyjátéka. 

2018. május 31. A Bársony Összművészeti tanévzáró gála, melyen a csoport Arany János műve 
alapján A bajusz című egy felvonásos komédiát adta elő. 

 

Külső program: 

2018. febr. 2-án Becherovka farsang fesztivál nyitó a felvonulás részeként flashmob-ban vettek 
részt diákjaink.  

2018. április 9-én, hétfőn került sor a Diósgyőri Gimnáziumban a Mamma Mia! c. musical 
diákszínpadi bemutatására látogattunk el, melyben iskolánk volt diákjai is felléptek. 
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G-2802 csoport Alapfok 1. csoport (A/1) Osztály: 3. évfolyam 

 

Helyzetelemzés: 

15 fővel kezdtük az évet, a második félévtől 2 fő érkezett hozzánk, így 17-fővel zártuk a tanévet. 
Ebből: 10 fiú és 7 lány. 

A csoport összetételét tekintve, elég sok magatartásbeli problémával küzdött, még elég játékosak, 
nehezen birkóztak meg helyzetgyakorlatokkal. 

 

Jövő évi cél: koncentráltabb munka. Azonosulás a szereppel. 

 

A tanév során a következő előadásokat készítettük: 

2017. december 6. napján Mikulás napi műsort adtunk Szent Miklós Püspök élete címmel, mely 
egy dramatikus játék volt. 

2018. május 12. napján, szombaton iskolánk alapítványi bálján a műsort a modern tánccsoport 
tagjai adták, s, hogy az előadás ötletesebb legyen az egyes műsorszámokat nem moderátor 
vezetett be, ha drámás csoport árnyjátéka. 

2018. május 31. A Bársony Összművészeti tanévzáró gála, melyen a csoport Arany János műve 
alapján Lázár Ervin: A fogfájós oroszlán című mesejátékát mutattuk be.  

 

Külső program: 

2018. április 9-én, hétfőn került sor a Diósgyőri Gimnáziumban a Mamma Mia! c. musical 
diákszínpadi bemutatására látogattunk el, melyben iskolánk volt diákjai is felléptek. 

 

Miskolc, 2018. június 12. 

 

 

Hoskó Orsolya 
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Beszámoló 
Krucsainé Somogyi Éva 

2017/2018-as tanév 

 

 

Az évvel kapcsolatban annyit tudnék írni, hogy az előző évekhez hasonlóan igyekeztünk 
fellépni, ahol lehetett.  

 

Az adventi muzsikálás és a félévi fellépés volt a legjobb hangulatú és leginkább 
közösségépítő tevékenységünk. 

 

Az önértékelés is sok élménnyel gazdagított engem is és a növendékemet is. Kicsit izgultunk 
miatta, de nagyon jó élmény kerekedett belőle.  

 

Az idén regionális versenyre is elindultunk Tuzsérra Budai Viviennel, különdíjat kapott, és 
emellett sok élménnyel gazdagodtunk. 

 

Jövőre a fiatalabb növendékeimmel is szeretnék elindulni a versenyeken. Először itt helyben 
szeretném versenyeztetni őket, aztán ha helytállnak, utána megyei versenyen is. 

 

Egy növendékemtől elbúcsúzok Rozgonyi Fanni szeptembertől nem fog járni, de van új 
jelentkezőm helyette: Kazsik Csenge. 
 

 

Krucsainé Somogyi Éva 

 

Bekecs, 2018, május 30. 
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Beszámoló a 2017/2018-as tanévről 
Lukács Éva (Kisgyőr, Miskolc) 

 

17 tanítvánnyal kezdtük meg a tanévet. Ügyes és jó kis csapatokat alkottunk mindkét 
telephelyen. Sokat dolgoztunk azon, hogy egy igazán jó közösséggé váljunk, tanuljunk 
egymástól, figyeljük egymás munkáját, épüljünk és gazdagodjunk nem csak zenei téren, de a 
hozzáállás, a munkamorál, a kötelezettségvállalás terén is.  

 

Számos fellépésünk volt mindkét telephelyen, illetve versenyeken is részt vettünk. Nem 
keressük a fellépési lehetőségeket, sorra érkeznek az osztályfőnököktől az igazgatóktól, 
illetve a rendezvény szervezőitől, így a csoport tagjai igyekeztek megfelelően felkészülni és 
megállni a helyüket. Mindez motiválta is őket, sokan különös izgalommal készültek az 
előadásokra.  

  

Legkedveltebb közösségformáló alkalmaink a Mikulás és a Karácsonyi koncertjeink voltak, 
de mindig különleges alkalommal bír a félévi és az évvégi vizsgakoncert is. 

 

Az idén két országos versenyre is eljutott két növendékem, Molnár Balázs és Tetzl Szilárd.  

 

Kisgyőrben évek óta működik egy lány-zenekar. Elszántak, lelkesek, sokat felléptek már 
nélkülem is jótékonysági bálon, pedagógus napon, vagy éppen tanévzáró ünnepélyen. A 
fiatalabb generáció is már próbálgatja szárnyait e területen. 

 

A csoporttagok mindkét településen nagyszerűek voltak, szerettem velük dolgozni. A 
korosztályt tekintve elég vegyesre sikeredtünk. A két legfiatalabb, elsős osztályos 
tanítványom a vártnál sokkal komolyabban és ügyesebben dolgozott az éven, nagyon meg 
voltam velük elégedve! De jól haladtunk az idősebbekkel is, többnyire kitartóak voltak, sok 
művet tudtunk elsajátítani a tanévben.  

 

Ami megfigyelhető volt a tanév során, az a rend. Főleg Kisgyőrben szinte soha nem hagytak 
ki a tanulók egyetlen órát sem, órára járásuk pontos volt, a szülők is figyelemmel kísérték a 
tanulók fejlődését, mindig partnerek és segítőkészek voltak, látogatták a megbeszéléseket, a 
koncerteket, vizsgákat. Ilyen háttérrel, renddel, felelősségtudattal sikerült kiépíteni egy stabil 
csoportot. 

 

Egy páran – főként fiúk - elhagyják a csoportot, inkább a sportban szeretnék magukat 
kipróbálni komolyabban.  

 

Szatmári Andrea és Tetzl Szilárd sikeres alapvizsgát tett június 19-én. 

 

 

Lukács Éva 

 

Miskolc, 2018.06.20. 
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Beszámoló 
Gitár tanszak- Orosz Gábor 

Székhely, Ambédkar Gimnázium 
2017/2018. tanév  

 

 

 
Statisztika  

Az idei évben összesen 11 növendékkel kezdtem a tanévet. Az Ambédkar Gimnáziumban 
sajnos két növendék félévkor kimaradt, hiányzásaik miatt. Ezt leszámítva a gitár órákról való 
hiányzás egyik telephelyen sem kirívó. különösen a székhelyre járó diákok esetében. 

A féléves tanszaki tanulmányi átlag pedig 5. 
 

Féléves oktató-nevelő munka értékelése, tehetséggondozás 
Külön kell választanunk a két helyszínt, ugyanis a Gimnáziumban a csoportos oktatás keretein 
belül nem a klasszikus értelemben vett zeneoktatás volt a fókuszban, de úgy érzem 
eredményes évet zártunk a lehetőségekhez és képességekhez mérten.  
 
Szabó Bálint és Faragó Bence képzésében a klasszikus gitár alapok a mérvadóak, de a 
következő tanévtől őket is szeretném a könnyedebb irányba is terelni. Bodrogi Éva esetében a 
személyiség fejlesztés, a pódiumbiztonság volt a legfőbb feladat. A székhelyen három 
különböző képességű fiú járt csoportba, Bevallom érdekes, egyszersmind nehéz is volt ez a 
feladat. Igyekeztem mindenki egyéni képességeit klasszikus etűdökön keresztül fejleszteni, de 
a kamarazene is jelentős szerepet kapott az órákon. Jó hatással van a fiúkra ez a képzési 
forma. 

 
Szülői kapcsolattartás, tapasztalatai 

A szülőkkel való kapcsolattartásnál ketté kell választanunk a két helyszint, az Ambédkar 
Gimnáziumban szinte semmilyen kapcsolatom a szülőkkel. Míg a székhelyre járók esetében 
érdeklődnek személyesen, telefonon, esetleg Facebookon.  
 

 

 

                                                                                                               

  

      Orosz Gábor 
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BESZÁMOLÓ A 2017/18-as tanévi munkánkról. 
Készítette: Sólyom Ferenc 
 
Ez az első évem a Kisgyőri Általános Iskolában. Főleg alsó tagozatból, a 3. osztályból jártak 
többen a be nem iratkozottak közül. Így rendszeresen tudtunk lenni 10-15-en évközben, főleg 
az első félévben. 
 
AZ ETTŐL NAGYOBB LÉTSZÁM ELEVE ALKALMATLAN A MUNKÁRA, A NAGY 
GYEREKLÉTSZÁM ELLEHETTETLENÍTI AZ EGYÉNI FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGÉT 
ÉS A TEVÉKENYSÉGET NAPKÖZIS SZABADFOGLALKOZÁS SZINTJÉRE 
SŰLYESZTHETI. Ugyanakkor a heti egy napon, a négy órás foglalkozás túl intenzív, 
változatos munkalehetőségekre nem alkalmas, egyetlen lehetősége a tervezett munka 
elvégzése, amennyiben különböző okok miatt nem kérezkednek el hamarabb a gyerekek. 
 
Félévi kiállítást csináltam az addigi munkákból az iskolaépületben, mely a második félévben 
folyamatosan látható volt. A gyerekek rajzkésségének fejlesztése mellett csak tavasszal volt 
lehetőségem, mint mindig, rajzpályázatra, rajzversenyre nevezni az ügyesebb és nevezni is 
akaró tanulók közül. Egyelőre kevés sikerrel. Bihari Lajos Buda munkája a „Magyar 
vagyok…Határok nélkül” rajzpályázat díjazottja lett. 
 
A miskolci komlóstetői ált. iskola nyári rajztáborába őt és Eperjesi Regőt sikerült benevezni. 
Már csak rajtuk áll, hogy élnek-e a lehetőséggel. 
 
A 2018/18 tanévre szervezett színjátszó csoport tanulói közül többen a grafikaiba voltak eddig 
beíratva, így az oda nem jelentkezők közül kevés bevonható tanulóra számíthatok. De van 
érdeklődés. Van olyan hetedikes tanuló, akit továbbtanulás céljából érdekel a grafika. Az 
ötödikbe feljövők közül is vannak érdeklődő gyerekek, az utolsó foglalkozásainkra eljöttek, 
szeptemberben lehet számítani rájuk. 
 
Remélem, hogy a Faluházban kiállított munkák látványa ad bíztatást a gyerekeknek és 
szüleiknek, és meg lesz a megfelelő létszám a csoport indulásához. 
 
Mivel egy napos „óraadó” vagyok az iskolában, nincs lehetőségem megismerni a gyermekek 
családi hátterét, alig van kapcsolatom egy-két szülővel. A beiratkozási nyilatkozat 
„bevasalása” számomra szinte lehetetlen, még iskolai segítségkéréssel is… 
 

A versenyeken szerzett tapasztalatok csak évről évre lassan hoznak gyümölcsöt. Folytatjuk az 
arra alkalmas gyerekekkel a következő tanévben is a pályázást, és keresni fogjuk az újabb 
lehetőségeket is, de nem célom a mindenáron versenyeztetés. 

 

 

 

Tisztelettel: Sólyom Ferenc rajztanár 
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Beszámoló 
Sulymosiné Kiss Katalin 

Ambédkar Gimnázium 
2017/2018. tanév  

 

 

 

 

12 növendékkel kezdtem a tanévet az Ambédkar Gimnáziumban. Mindannyian jól vették az 
akadályokat, elvárásaimnak megfelelően teljesítettünk év végére. A tanmenetnek megfelelően 
haladtunk, a beszámoló anyagát minden tanuló elsajátította, több darabot kívülről 
megtanultak. Fellépésünk ugyan nem volt, de szépen, jól haladtunk a feladatainkkal. 

 

A ritmusolvasás, a kottaolvasás stabillá vált. 

 

Az intézmény vezetőségétől, az intézményben tanító kollégáktól, a kisegítő személyzettől 
megfelelő támogatást kaptam, alkalmazkodtunk egymás elvárásaihoz. 

 

Az ide látogató indiai delegáció is megtekintett egy zongora órát, ki is próbálták, jó kapcsolat 
alakult ki. Nálam ebédeltek, vendégül láttam a delegációt. 

 
 
 

 
 
 
 

       Sulymosiné Kiss Katalin 
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Beszámoló 
Szabó Péterné 

Tiszalúc, Sajóhídvég 
2017/2018. tanév  

 

 

Mindkét telephelyen az év során sokat dolgoztunk, több fellépésünk is volt. 

 

Január 23-án Tiszalúcon megrendeztük az Ugri-bugri csoporttal a félévi vizsgánkat, sok szülő 
eljött, bemutattuk, mit tudnak a gyerekek.  

 

Március 2-án Sajóhídvégen az iskola átadásán táncoltak a csoportok. 

 

Május 12-én a Krétakör minősítő versenyen vett részt Nyíregyházán két növendék 
Sajóhídvégről: Hankó Amanda és Balogh Evelin. Ezüst minősítést kaptak. 

 

Június 5-én Tiszalúcon az előképző csoport évzáró bemutatóját szerveztük meg, nagyon 
családiasra, meghittre sikerült a rendezvény. 

 

Június 8-án Sajóhídvégen év végi záróvizsgánk volt, és 20-án az évzárón is táncoltak a 
gyerekek. 

 

A két településre a tanév záró fellépésére elvittem a tiszadobi táncosaimat is 
vendégszereplőnek, a tervem ezzel az volt, hogy motiváljam a tanulókat, hová lehet eljutni 
kitartó munkával. Remélem, sikerült újabb erőt és lelkesedést adni a gyerekeknek. 

 

Nagyon sok segítséget kaptam főleg Sajóhídvégen a koordinátortól, az igazgatónőtől, 
Tiszalúcon nehezebb volt a tanév e szempontból, illetve a távolság, a sok utazás sokszor 
megnehezítette az órák hatékony tartását, valamint a jó, még szorosabb közösség kialakítását. 

 

                                                                                                                

Szabó Péterné 
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Beszámoló 

Tar Balázs 

2017/2018-as tanévi beszámoló 

 

2017 decemberében a székhelyen megrendezésre került a karácsonyi koncert. Ezzel 
kapcsolatos tapasztalataim a következők voltak: igyekeztem minél több növendéknek 
megadni a lehetőséget a szereplésre. Ez visszagondolva nem volt jó döntés. Sajnos a minőség 
rovására ment ez a folyamat. A jövőben csak a tehetségesebb gyerekeket fogom szerepeltetni 
az ilyen rendezvényeken. Közösségépítés szempontjából hasznosnak ítéltem meg, mivel a 
koncert után a gyerekek a fogadáson tudtak egymással kötetlenül beszélgetni.  

 

2018 májusában a Bársony telephelyen a gyerekek anyák napi műsorral készültek és az 
osztályfőnökök megkértek, hogy szintetizátoron is közreműködjenek a növendékek a 
rendezvényen. Ezzel kapcsolatosan azt tapasztaltam, hogy a növendékeknek hatalmas 
motiváció volt. Meg tudták mutatni a szülőknek, hol is tartanak. Valamint volt olyan 
gyermek, aki a koncerten tapasztalt sikerélmény után döntött úgy, hogy mégis szeretné 
folytatni a hangszertanulást.  

 

Ugyancsak májusban került megrendezésre a Művészeti gála koncert a Bársony János 
Általános Iskolában. Erre az eseményre három növendéket készítettem fel. Ez nagyobb 
kihívás volt számukra, mert több száz ember előtt kellett bizonyítaniuk. Sikerrel vették ezt az 
akadályt is a gyerekek. A próbafolyamatok alatt úgy érzem, hogy a növendékek közelebb 
kerültek egymáshoz.  

 

Versenyeket tekintve ebben a tanévben Turcsányi Máté volt, aki a növendékeim közül két 
versenyen is részt vett. Sajnos a versenyekre nem tudtam elkísérni. A felkészülés alatt sajnos 
akadtak nehézségeink. Nem tudott olyan tempóban haladni a darab tanulásával, amit 
elterveztem és így nagyon későn állt össze a darab. Szerettem volna, ha a megtanulásuk után 
1-2 hétre el tudtuk volna tenni pihentetni, de ez sajnos nem tudott megvalósulni. A 
versenyeken ebben a tanévben nem sikerült helyezéseket elérni. A jövőben erre igyekszem 
nagyobb hangsúlyt fektetni és akár hamarabb elkezdeni a versenyre való felkészítést. 

 

 

 

Tar Balázs 

Miskolc, 2018.06.05. 
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Beszámoló 
Varga Ágnes 

Dr Ambedkar Gimnázium 
2017/2018. tanév  

 

23 tanulóval kezdtük meg a tanévet. Nagy része odaszánt, rendes, dolgos növendék, de 
akadtak nehezen motiváló tanulók is. Minden esetre dolgoztunk sokat, rajzoltunk, festettünk, 
kiállításokat rendeztünk, a közösséget ezzel próbáltuk építeni. 

 

Íme néhány fotó a munkáinkból, illetve maga a csoportról: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Ágnes Mónika 

Miskolc, 2018, június 20. 


