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1.PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK  

1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 

Pedagógiai Programunkban megfogalmazott legfontosabb stratégiai célkitűzéseinket az éves 

Munkatervünkben meghatározott operatív feladatok, szakmai programok megvalósításán 

keresztül kívántuk elérni.  

Ezt tettük:  

 egyrészt: tanórákon az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi 

programjában, valamint helyi tantervünkben megfogalmazott célkitűzések, 

  másrészt: munkatervünkben szereplő egyéb – tanórán kívüli – programjaink 

megvalósításával. 

Ennek jegyében a 2020/2021-es tanévben megvalósított programjaink, szakmai 

rendezvényeink az alábbiak voltak: 

 Zene Világnapi hangverseny az Erkel Ferenc Kamarazenekarral és a Jazzation 

együttessel, 

 V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál (online) 

 együttműködés a Tankerület művészeti iskoláival (virtuális részvétel a Művészeti 

Iskolák Találkozóján, a Családi hangversenyen, az Őszi Pedagógiai Napok 

gálahangversenyén, eTwinning program indítása a Czövek Erna AMI-val), 

 HANGSZERVA (NKA pályázat) lebonyolítása, 

 részvétel a város kulturális életében (Már. 15-i ünnepi műsor, Nemzeti Összetartozás 

napja) 

 részvétel a Magyar Klasszikus Zene Napja alkalmából szervezett országos 

rendezvénysorozaton 

  online Zenés adventi koszorú (a félévi tanszaki hangversenyek pótlására) 

 online virtuális kiállítás (képzőművészeti tanszak) 

 Hangulatjelek – tavaszi online tanári hangversenysorozat 

 Extrém Gyakorlás Challange 

  online Etűdverseny (a zongorista növendékek részére) 

 év végi vizsgák 

 

A járványhelyzet miatt a Munkatervben tervezettekhez képest sajnos több tanórán kívüli 

programunk (Adventi hangversenyek, Pászti nap, farsang, növendékhangversenyek, táncházak, 

hangszerbemutató hangversenyek, Szily piknik, Anyák napi családi hangverseny) elmaradt. 

 

A pedagógiai – szakmai ellenőrzési feladatok körében kötelezően elvégzendő feladat a 

háromszintű önértékelés. Ennek jegyében indítottuk el két éve a Szomszédoló – Önért 

programunkat, amelynek keretében ebben a tanévben minden kollégának egy intézményen 

kívüli hasonló szakos pedagógus óráját kellett volna meglátogatni és erről dokumentációt 

készíteni. (hospitálási napló). A járvány ezt keresztülhúzta, ennek pótlása a következő tanév 

feladata. 

 

Portfólióját 6 pedagógus töltötte fel az OH felületére: sikeres gyakornoki vizsgát tett 2 

pedagógus, sikeres minősítési eljárásban vett részt 4 pedagógus. További 2 részmunkaidős 

gyakornok kolléga a főállású munkahelyén tett sikeres gyakornoki vizsgát. 
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A központi és a helyi tantervi követelményeket, a munkatervben vállalt feladatokat – a 

digitális munkarend bevezetéséig a Munkatervben tervezett ütemezés szerint – , ezt követően 

a helyzethez alkalmazkodva sikeresen teljesítettük. 

 

A tantestület és a nevelő munkát segítő rendkívül rátermett titkárnőnk lelkiismeretes 

munkájának köszönhetően ezt a rendkívüli 29. tanévünket eredményesen lezártuk.  

Elfáradtunk. 

1.2. Az intézmény alapdokumentumainak módosításáról szóló beszámoló 

Az utóbbi tanévek folyamán valamennyi alapdokumentumunkat aktualizáltuk. Utoljára a 

Pedagógiai Programunk módosítása történt meg: ezév szeptemberétől a tanítás felmenő 

rendszerben a nyár folyamán módosított, alakuló értekezletünkön elfogadott, fenntartó által 

ellenőrzött Pedagógiai Programunk alapján folyik, melynek helyi tanterv fejezetében 

valamennyi hangszeres tanszakunk számára egységes követelményrendszert fogalmaztunk 

meg, új tantárgyként pedig bekerült a zenei munkaképesség – gondozás (Kovács – módszer) is, 

amely a maga sajátos módszereivel növendékeink fizikai, idegrendszeri állóképességét 

fejleszti. 

 

1.3. A tantermen kívüli oktatás (digitális oktatás) megszervezése, formái, 
tapasztalatai, további teendők, célkitűzések, felkészülés segítése egy hasonló 
helyzetre  
 

Az előző tanév tanulságait levonva felkészültünk a digitális munkarend bevezetésére, az EMMI 

által kiadott Intézkedési terv alapján elkészítettük a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendünket, digitális házirendünket, meghoztuk az ehhez kapcsolódó oktatásszervezést 

érintő döntéseket. (digitális platformok, órarendek kialakítása, tanulócsoportok átszervezése…) 

A 14/2020. (XI.10.) EMMI határozat a középiskolai tanulók számára kötelezővé tette a digitális 

munkarend bevezetését, és ennek megszervezését az alapfokú művészeti iskolákban az 

alacsonyabb évfolyamosok számára is lehetővé tette.  

Ennek megfelelően november 11. -től iskolánkban „hibrid” munkarend lépett életbe: a 

tantermen kívüli digitális munkarenddel párhuzamosan hagyományos, jelenléti oktatás is 

zajlott. A hibrid oktatást március 8-tól május 10-ig a kizárólagos digitális oktatás váltotta 

fel. Bár a speciális munkarendek kialakítása és működtetése nagymértékű rugalmasságot, 

empátiát és toleranciát követelt tanár – diák – szülő részéről egyaránt, a visszajelzések alapján 

elmondhatom, sikerrel vettük az akadályokat, kollégáim többségének sikerült növendékeik 

motivációját fenntartani, a szülők támogatását elnyerni és megőrizni.  

A digitális munkarend technikai feltételei továbbra sem adottak: a pedagógusok saját 

eszközeiket kénytelenek használni az órák megtartása során.  

Előrelépést jelent, hogy december folyamán az Eduroam-ot többéves próbálkozás és huzavona 

után a KIFÜ munkatársai sikeresen telepítették, így a wifi hozzáférés immár minden 

telephelyünkön adott kollégáim számára. (ez a hibrid oktatás időszaka alatt jelentett segítséget) 

 

A digitális oktatás két fő „csapásirányon” valósult meg: 

♪ Valós idejű kontaktórák 

Az ehhez használt alkalmazások: skype, massenger, viber, whatsapp, zoom, facetime, 

hangouts, whereby, telefonhívás 
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A tavalyi digitális oktatás időszakához képest változást jelentett, hogy az idei 

tanévben – a központi elvárásnak megfelelően – kollégáim az órák minimum 

kétharmad részét ezen a módon tartották meg. 

 

♪ A növendékek önálló gyakorlását, hangszeres készségeinek, ill. elméleti tudásának 

gyarapítását segítő tevékenységek, munkaformák  

Az ehhez használt alkalmazások, felületek, módszerek: e-mailben küldött feladatok, 

tanár és növendék egymásnak küldött hang - videofelvételei a tanult darabokról, 

tánclépésekről, tanár által működtetett You Tube csatorna, gyakorlási napló, Google 

Classroom (tanári szinten), Mozaweb, Google Drive, One Drive, Learningapps, Kahoot 

 

Az oktató – nevelő munka ellenőrzésére a KRÉTA/Haladási napló/Házi feladat felülete 

szolgált, ezen kívül minden kollégámtól az aktuális hét péntekéig írásos beszámolót kértem a 

heti tevékenységekről, eredményekről, előrehaladásról, nehézségekről. 

 

Tapasztalatok:  

♪ Kollégáim tapasztalatai, valamint a szülői visszajelzések alapján leghatékonyabbnak 

idén is a valós idejű órák bizonyultak, emiatt legeredményesebben, leghatékonyabban 

az egyéni hangszeres oktatás működött, bár a hangolás hiánya, a kellő látószög 

megtalálása,  a kép és főleg a hangminőség itt is okozott hosszú távon megoldhatatlan 

nehézségeket. 

♪ Ebben a tanévben már a szolfézs, képző – és táncművész kollégáim is megtalálták a 

valós idejű online oktatás  - ebben a helyzetben – legértelmesebb formáit, módjait. Nem 

egységes felületet használva, de valamennyien tartottak kontaktórákat, melyekről 

számos pozitív visszajelzés érkezett a szülők részéről. 

♪ Pozitív tapasztalat volt a szülők többségének hozzáállása, segítőkészsége. 

„Beengedtek” otthonaikba, rendelkezésre bocsátották a saját eszközeiket, időt és helyet 

biztosítottak a művészeti foglalkozásoknak. Képet kaphattunk a gyerekek otthoni 

körülményeiről, gyakorlási szokásairól. A gyerekek kipihentebbek, felszabadultabbak 

voltak, jobban lehetett haladni velük. 

♪ Erős pozitívum a szélesebb szakmán belüli összefogás (online csoportok, rendelkezésre 

bocsátott adatbázisok) 

♪ Kreatív útkeresés jellemezte a tantestület többségét: sokan sokféle módszerrel, 

alkalmazással próbálkoztak és tették színesebbé módszertani repertoárjukat, ezek közül 

sokmindent alkalmazni tudunk majd a „békeidőkben” is. 

♪ Újfajta együttműködések alakultak a tantestületen belül és kívül (videókat, 

hangszerbemutató kisfilmeket készítettünk, működtettük You Tube csatornánkat) 

♪ Megnyílt előttünk a virtuális nagyszínpad: zeneszerző kolléganőnk Adventi gyertyák c. 

dalának osztott képernyős videófelvételét, adventi Zenés koszorúnkat, tavaszi online 

tanári videóhangversenyeinket sokezren tekintették meg az interneten. Erre nagyon 

büszkék vagyunk! 

♪ Megerősödött és tudatosabbá vált az iskola online jelenléte, amiről számos pozitív 

visszajelzést is kaptunk. 

Nehézségek: 

♪ A szükséges eszközök nem álltak kellő számban rendelkezésre a kollégák számára. 

A tantestület 98% - a saját eszközein bonyolította a távoktatást, mindössze 2 

pedagógusnak tudtunk az iskola eszközei közül egyet – egyet rendelkezésre bocsátani. 
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♪ A távoktatás hosszú távon egyáltalán nem hatékony. A kezdeti izgalmak, poénok és az 

újdonság romantikája után tanár és növendék is elvesztette a motivációját, nagyon nehéz 

volt a figyelmet és fegyelmet fenntartani. 

♪ A felkészülés (különösen a csoportos tanszakokon tanító kollégák számára) az eddigiek 

sokszorosát vette igénybe. 

♪ Mindezek alapján általánosan leszűrt tapasztalat és tanulság, hogy a személyes 

jelenlét semmivel nem pótolható, a távoktatás ennek hiányában hosszú távon nem 

működtethető! 

 

A digitális világban szerzett tapasztalatainkat bővítette a járványhelyzet miatt októberben 

online módon megszervezett saját rendezésű versenyünk, az V. Regionális és Budapesti 

Gitárfesztivál lebonyolítása, amelyen 14 művészeti iskola 46 növendéke vett részt. 

 

2. SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

2.1. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői, a tanulók szociális 
helyzete 

Biatorbágyon a település egészét tekintve az országos átlagnál jóval alacsonyabb a 

veszélyeztetett családok száma és ez az arány iskolánk növendékeire is igaz. 

Tanulóink többsége rendezett, kiegyensúlyozott családokból érkezik iskolánkba, a hozzánk 

beiratkozók többsége nem küzd súlyos anyagi, vagy más természetű gondokkal. Általában azok 

a szülők íratják be gyermekeiket hozzánk, akik a zenetanulást, vagy más művészetekkel való 

foglalkozást fontosnak tartják gyermekük harmonikus testi – lelki fejlődése és az általános 

műveltség megszerzése szempontjából és ezért – bár igen eltérő mértékben – anyagi, időbeli 

áldozatot is képesek hozni. 

A szülők az intézmény életébe idejükhöz, erejükhöz mérten sokféle módon bekapcsolódnak. 

Programjainkon, rendezvényeinken részt vesznek, gyermekeiket segítik a művészeti órákra 

való eljutásban, együttműködnek az online órák körülményeinek megteremtésében, 

konzultálnak a tanárokkal, beszerzik a szükséges felszereléseket (kotta, próbacipő, alapszintű 

rajzeszközök).  

2.2. Gyermekvédelmi munka áttekintése 

Bár a szó szoros értelmében vett gyermekvédelmi munka intézménytípusunkban nem 

rendeletben meghatározott feladat, a hozzánk járó gyermekek otthoni helyzetét természetesen 

figyelemmel kísérjük és rendelkezésre álló eszközeinkkel segítjük. 

2.2.1. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása 

Esetünkben a szociális alapú tandíjtámogatás tartozik ebbe a körbe, melyet a KK tandíjrendelete 

tesz lehetővé. 

Ebben a tanévben nem volt olyan tanulónk, aki élt ezzel a lehetőséggel.  

Az SNI – s és HH – s gyermekek számára ingyenes a művészeti oktatásban való részvétel. 

Ebben a tanévben 3 olyan növendékünk volt, akik éltek ezzel a lehetőséggel. 

2.2.2. Szociális problémák, deviancia 

Szociális problémák iskolánkban is érzékelhetők, elsősorban a térítési díjak befizetése kapcsán, 

ezt az előző pontban részletezett eszközök segítségével próbáljuk orvosolni. A deviáns 
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viselkedés képzésünk profiljából adódóan nem jellemző sem az egyéni hangszeres órákon, sem 

a csoportos foglalkozásokon 

2.2.3. Prevenciós munka 

Az alapfokú művészeti iskola, ahol minden gyermek önként, szabadidejéből áldozva vállal 

kötelezettséget, – a prevenció intézményes „megtestesítője”. 

A művészeti nevelésnek valóban megtartó ereje van, amit azok a volt növendékeink is 

igazolnak, akik immár gyermekeiket íratják be hozzánk. 

2.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

Részletezve az 1. sz. melléklet Eseménynaptárában. 

2.4. Települési rendezvények, programok 

Részletezve az 1. sz. melléklet Eseménynaptárában. 

2.5. A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei  

 

A járványügyi előírások novembertől májusig nem tették lehetővé, hogy tervezett belső 

továbbképzéseinket, csapatépítő kirándulásunkat, karácsonyi vacsoránkat, tanári 

hangversenyeinket megtartsuk, értekezleteinket is online módon kellett megszervezni. 

A májusi visszatérés után megvalósított rendezvényeink: 

♪ Hangverseny a Magyar Klasszikus Zene Napja alkalmából 

♪ A Hangszerbirodalom visszavág c. zenés mesejáték felvétele 

♪ évzáró értekezlet bográcsozással egybekötve 

 

3. EREDMÉNYEK 

3.1. Tanév végi eredmények  

A tanév végi vizsgákról szóló beszámolót ld.a 3.4. pont alatt. 

3.2. Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, 
települési szint  

Az idei tanévben a rendkívüli helyzet miatt sajnos a tervezettnél jóval kevesebb versenyen 

vettek részt növendékeink. A táblázatban a novemberig, ill. május 10. után hagyományos 

módon szervezett, ill. és március közötti időszakban lezajlott versenyek eredményei tekinthetők 

meg. 

 

Verseny 

szintje 
Darabszáma 

Résztvevők/csoport 

száma 

Elért eredmények 

Helyezések Egyéb eredmények 

1. 2. 3. 4-10. Különdíj Egyéb 

Nemzetközi 1 3      

1 Fődíj 

1 Bronz minősítés 

1 Ezüst minősítés 

Országos 1 2 fő      
Bokrétás táncos fődíj 

Pántlikás táncos fődíj 
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Megyei 2 12 fő      

7 dicséret 

1 Bronz minősítés 

2 Ezüst minősítés 

2 Arany minősítés 

Tankerületi 1 7 fő     1 
3 ezüst minősítés 

3 bronz minősítés 

 

A versenyeredmények részletes felsorolását művészeti áganként az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

3.3. Továbbtanulási mutatók  

Ebben a tanévben egy néptáncos növendékünket vették fel a Magyar Táncművészeti Egyetem 

Nádasi Ferenc Gimnáziumának néptánc szakára. 

3.4. Vizsgaeredmények  

A járványhelyzet miatt az évvégi vizsgákat nem jelenléti módon bonyolítottuk le. 

Hangszeres növendékeink a május 10-i visszatérést követően tanáraik segítségével felvételt 

készítettek vizsgaműsorukból, amelyeket háromtagú vizsgabizottság nézett meg és értékelt. 

Az alapfokú művészeti vizsga a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16.§ (2) 

értelmében a továbbképző évfolyamokra lépés feltétele. Azok a tanulók, akik az év végén 

művészeti alapvizsgát tettek, a digitális munkarend körülményeihez, lehetőségeihez igazodva 

elméleti tárgyból tanáraik által összeállított írásbeli feladatlap kitöltésével, visszaküldésével 

adtak számot tudásukról. A hangszeres alapvizsgát hagyományos módon, jelenléttel szerveztük 

meg. 

 

Művészeti alapvizsgát tettek száma: 

 

Zeneművészeti ágon: 

Hangszeres tárgyakból: 23 fő 

Szolfézs tárgyból (előrehozott művészeti alapvizsgát tett): 54 fő 

 

Táncművészeti ágon: 2 fő 

Képzőművészeti ágon: 1 fő 

3.5. Elismerések  

A rendkívüli helyzetre tekintettel a névadónk lánya, Pászti Nóra által alapított és adományozott 

Pászti – díjat, valamint Palovics Lajos nyugalmazott polgármester úr által alapított Dévay és 

Hámory díjakat az adományozókkal egyeztetve nem adtuk át.  

3.6. A belépő gyermekek felkészültsége, a felvételi eljárás lebonyolításának 
eredményei 

A belépő gyermekek felkészültségét a felvételin (játékos képességfelmérésen) vizsgáljuk. A 

járványhelyzet szerencsés alakulása miatt június 3 – án és 4-én jelenléti felvételi meghallgatást 

tarthattunk székhelyünk udvarán. 

 A hozzánk érkező legkisebbeknek azokat az adottságait és képességeit mérjük fel, 

amelyek alkalmassá teszik őket a művészeti foglalkozásokon szükséges kompetenciák 

elsajátítására. 
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Ezek meglétét elsősorban az egyéni hangszeres oktatásra jelentkezők esetében 

vizsgáljuk, csoportos (szolfézs előképző, néptánc, képzőművészeti) foglalkozásainkra 

(az engedélyezett létszámkereten belül) igyekszünk minden jelentkezőt felvenni. 

A felvételt nyert gyermekek a zenei, képzőművészeti, néptánc előképző 

foglalkozásokon sajátítják el azokat az alapismereteket, melyek meglévő képességeik 

készséggé válását segítik. 

Az utóbbi évek (országos szinten is megjelenő) szomorú tapasztalata, hogy a gyerekek, 

nem szeretnek, nem tudnak, nem akarnak énekelni, nem ismerik a gyermekdalokat, 

mondókákat. 

Saját hangjukra rátalálni, és szívesen éneklésre is használni: szolfézs és 

néptánctanáraink nem könnyű feladata előképzős csoportjainkban. 

 A felvételit sikeresen lebonyolítottuk. 

Az utóbbi években Biatorbágyon tapasztalható gyermeklétszám növekedés 

intézményünkben is tapasztalható: 

 

A következő tanévre újonnan jelentkezők száma (a mai napig): 110 fő 

A 2021/2022 – es tanév várható tanulólétszáma: 540 fő/580 tanszak 

 
Minden hangszeres oktatásra jelentkező gyermeket felvenni nem tudtunk, csoportos 

tanszakainkra (szolfézs, néptánc, képzőművészet) tudtuk felvenni az összes oda 

jelentkezőt. A hangszeres tanszakokra jelentkező, helyhiány miatt fel nem vett gyerekek 

várólistára kerültek, ők a szeptemberben esetleg kimaradók helyére tudnak bekerülni.  

3.7. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  

A tehetséggondozás a Köznevelési törvény 16. § - a alapján a művészeti iskolák törvényben 

foglalt kötelessége, s mint ilyen, Pedagógiai Programunk alapcélkitűzése is. 

Hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak a bennük rejlő kincs 

megtalálásához vezető utat, módszert kell jól, találékony szeretettel és türelemmel megtalálni. 

E hitvallás alapján végezzük mindennapi munkánkat, és minden hozzánk beiratkozott 

gyermeket igyekszünk művészeteket kedvelő, az értéket a bóvlitól megkülönböztetni tudó, azt 

másokban is felismerő, érzékeny emberré nevelni. 

 „A” tagozatos növendékeink alkotják iskolánk tanulólétszámának gerincét (98 % - át).  

Pedagógiai Programunk átdolgozásakor igyekeztünk zeneművészeti ágon tanuló „A” 

tagozatos növendékeink számára a mai körülményekhez jobban alkalmazkodó, a 

gyermekek időbeosztását, terhelhetőségét még inkább figyelembe vevő 

követelményeket megfogalmazni és összeállítani. 

A helyi tantervben eszközölt módosítások ettől a tanévtől kezdve életbe léptek, segítve 

oktató – nevelő munkák eredményességét, hatékonyságát, egységesebbé, átláthatóbbá 

és teljesíthetőbbé téve az elvárásokat. 

Mindemellett ebben a tanévben a tehetséggondozásra külön foglalkozásokat 

biztosítottunk néhány nem „B” tagozatos, szorgalmas, motivált növendékünknek is. 

 A kiemelkedő képességű gyerekek számára a képzési struktúra zeneművészeti ágon 

emelt óraszámot (heti 2X45 perc) biztosít. 

Ők „B” tagozatos növendékeink, akiket kiemelt figyelemmel terelgetünk, megteremtve 

a lehetőséget szakirányú továbbtanulásukra. (Az idei tanévben 12 fő B tagozatos 

növendéket oktattunk). 
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Kiemelkedő képességű növendékeink a képzőművészeti és néptánc tanszakon is 

vannak. Nekik Pedagógiai Programunkban foglaltak szerint tehetséggondozó 

foglalkozásokat biztosítunk.  

 A zeneművészeti ág hangszeres tanszakain (ahol egyéni oktatás zajlik) ideális lehetőség 

nyílik a tanulók egyéni, teljes mértékben személyre szabott fejlesztésére. 

Bár tanáraink nincsenek kiképezve erre a speciális feladatra, ebben a tanévben is három 

SNI –s tanulónk volt, akik főtárgy tanáraiktól minden segítséget és támogatást 

megkaptak ahhoz, hogy saját tempójukban eredményesen haladhassanak művészeti 

tanulmányaikban. 

3.8 .Elégedettségmérés eredményei 

A szülők körében a digitális munkarend tapasztalatairól végeztünk felmérést, melynek 

elemzése azt mutatja, hogy a megkérdezettek nagy százaléka elégedett volt az online oktatás 

mikéntjével és színvonalával. Leghatékonyabbnak a kontaktórákat érezték a szülők, a 

„Mennyire volt motivált gyermeke a művészeti foglalkozásokon, való részvételben, a tananyag 

elsajátításában?” kérdésre 45,5 % válaszolta, hogy „Szívesen és örömmel részt vett a 

foglalkozásokon, elkészítette a kapott feladatokat, rendszeresen gyakorolt.” „Kis biztatásra 

szorult, de dolgozott.” választ 39,8 % adott, „Nagyon nehéz volt rávenni a művészeti iskolai 

feladatok teljesítésére, a gyakorlásra” 11,8 % százalék, „Motivációját teljesen elvesztette, 

megszakadt a kapcsolata a művészeti iskolával.” ezt a választ mindössze 3 szülő adta, ami arra 

enged következtetni, hogy iskolánk sikeresen megbirkózott ezzel a feladattal. 

3.9. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

A tanórán kívüli tevékenységek (növendékhangversenyek, tematikus tanári hangversenyek, 

városi rendezvényeken, ünnepi műsorokon való közreműködés, hagyományos rendezvényeink, 

kiállítások) részletes felsorolását az 1. sz. melléklet Eseménynaptára tartalmazza. (a járvány 

miatt sajnos sok – a Munkatervben szerepló – rendezvényünk, programunk elmaradt, vagy 

átalakult) 

3.10. Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 

Intézményünk a település egyetlen művészeti iskolája, így ilyen értelemben nem vagyunk 

„versenyhelyzetben.”  

Különlegességünk – speciális profilunk mellett – abban rejlik, hogy iskolánkban igen széles a 

választható hangszerek kínálata, tanulhatók olyan hangszerek is, amelyek a környező 

településeken nem hozzáférhetők és a három művészeti ág elérhetősége is vonzóvá tesz minket. 

E tanévtől tantárgyként helyi tantervünkbe illesztettük a Kovács – módszer (zenei 

munkaképesség gondozás) alkalmazását is, így képzési profilunk még színesebbé vált. 

Képzési kínálatunk eredményességét legszignifikánsabban magas tanulólétszámunk 

bizonyítja.  

3.11. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása  

Intézményi statisztikai adatok (az októberi statisztika adatai alapján): 
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zeneművé-

szeti ág 
hangszeresek 

zeneművé-

szeti ág 
előképzősök 

táncművé- 

szeti ág 
néptáncosok 

két 

tansza- 

kosok 

(zene+nép-

tánc) 

képzőmű- 

vészeti ág 

két 

tansza- 

kosok 

(zene+

képző) 

két tansza- 

kosok 
(két 

hangszeres 

főtárgy) 

Létszámok/

fő 

420 41 39 40 24 13 3 

zeneművészeti ág 

összes: 464 

táncművészeti ág 

összes: 79 

képzőművészeti ág 

összes: 37 
 

Létszám 

összes 
összes tanuló/fő: 527                         összes tanuló/tanszak: 580 

 

Ahogyan a táblázatból is látható, legtöbb növendékünk zeneművészeti ágon tanul. Legnépesebb 

és legnépszerűbb hangszeres tanszakaink a zongora és a gitár (ezeken a tanszakokon három – 

négyszeres a túljelentkezés). Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a kevésbé közismert 

hangszerek megismertetésére és a „nemszeretem” kötelező szolfézs tantárgy megszerettetésére. 

(hangszerbemutató foglalkozások, koncertek, kisfilmek, saját készítésű tananyagok, 

élménypedagógiai foglalkozások) 

Néptáncosaink száma is magas, de a járványhelyzet elhúzódása sajnos erősen érezteti romboló 

hatását. Az utánpótlás ebben a művészeti ágban a Czuczor Gergely Általános Iskola 

hagyományőrző szemléletének köszönhetően folyamatosan biztosított. A tanulólétszám 

képzőművészeti tanszakunkon a legalacsonyabb, (a digitális munkarend is ezen a tanszakon 

bizonyult a legkevésbé hatékonynak). A hagyományos technikák és módszerek mellett fontos 

lenne új – a mai gyerekek számára vonzó újszerű és korszerű utak megtalálása és kidolgozása. 

 

A tanulólétszám megoszlása iskolatípusonként 

 

Ahogyan a diagramból 

kiolvasható, a hozzánk járó 

gyerekek legnagyobb része az 

általános iskola alsó 

tagozatából kerül ki. 

A felső tagozatos korú 

gyerekek közül sokan 6 – 8 

évfolyamos gimnáziumokban 

Budapesten, vagy a környék 

más településein tanulnak 

tovább, így az utazás és egyéb 

leterheltségeik mellett már 

nem tudják folytatni helyi 

művészeti iskolai 

tanulmányaikat. 

 

 

A felső tagozatos, valamint a gimnazista korosztály megtartása kiemelten fontos feladatunk,  

hiszen tudásuk alapján ők alkotják kamaraegyütteseink, zenekaraink, néptánccsoportjaink 

gerincét, és ők a példaképei az újonnan bekerülő kicsiknek. 
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Csoportok száma művészeti áganként, a csoportok tanulói létszáma 

 

a, Zeneművészeti ág  

Egyéni 

oktatásban 

résztvevők 

létszáma/fő 

Csoportos 

(főtárgy) 

oktatásban 

résztvevők 

létszáma/fő 

Kötelező, választható 

tárgyak csoportjainak száma 

(csoportok/tanulók 

átlaglétszáma) 

Nagyobb létszámú 

együttesek 

420 41 

szolfézs, zeneirodalom: 39/13 

kamarazene: 36/4 

Fúvószenekar, Vonószenekar, 

Zengődeszka citerazenekar, 

Kiskukac citerazenekar 

 

b, Képzőművészeti ág 

Képzőművészeti/szobrászat és 

kerámia tanszakon tanulók 

létszáma/fő 

Kötelező, választható tárgyak 

csoportjainak száma (csoportok/tanulók 

átlaglétszáma) 

37 5/8 

 

c, Táncművészeti ág 

Néptánc tanszakon tanulók létszáma 

Kötelező, választható tárgyak 

csoportjainak száma (csoportok/tanulók 

átlaglétszáma) 

79 6/12 

 

Csoportjaink átlaglétszáma mindhárom művészeti ágban megfelel a jogszabályi 

követelményeknek. 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

4.1. A szakmai közösségek tevékenysége 

Munkaközösségeink a tanév elején összeállított munkatervük szerint dolgoztak. Ezek alapján 

készült az iskola erre a tanévre szóló munkaterve. A munkaközösség-vezetők félévkor és a 

tanév végén beszámolókban elemezték és értékelték munkaközösségeik munkáját, javaslatokat 

tettek a következő tanévi tervezéshez. (ld. munkaközösségi beszámolók) 

4.2. A belső tudásmegosztás formái  
 hospitálás 

 tapasztalatcsere 

 pályakezdők mentorálása 

 tanári hangversenyeken, rendezvényeken közös produkciók létrehozása 

 közös tanszaki projectek 

4.3. Információátadás formái 

Az iskola működésével és a szakmai munkával kapcsolatos információátadás formái: 

 Alakuló, félévi és tanév végi tantestületi értekezletek 

 Szakmai munkaközösségek értekezletei 

 E – mailben továbbított vezetőségi hírlevelek 
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 Az iskola honlapján , Facebook oldalán történő megjelentetés 

 Telefonhasználat 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 
 

 A fenntartó – működtető Érdi Tankerületi Központtal 

A Tankerület igazgató asszonyával és munkatársaival is jó kapcsolatot alakítottunk ki 

és ápolunk. Számíthatunk segítségükre, tanácsaikra, útmutatásukra minden feladatban. 

Külön köszönetem Igazgató asszonynak a toleranciáért és azért, hogy bármikor, 

bármiben fordulhatok hozzá kérdéssel, kéréssel. 

 A települési Önkormányzattal: 

Városunk Önkormányzata a fenntartó és működtető feladatok állami kézbe adása után 

sem „vette le vigyázó szemeit” a település köznevelési intézményeiről. 

o Köznevelési Pályázatokon keresztül továbbra is támogatják iskolánkat 

o A város készülő köznevelési koncepciója, az épülő általános iskola, valamint a 

Szentháromság téri épület kapcsán folyamatos egyeztetés zajlik a PMAMI 

igényeivel kapcsolatban is 

o Intézményünk folyamatosan jelen van a város kulturális életében: városi ünnepi 

megemlékezéseken (okt.13; márc. 15.), és más városi rendezvényeken 

(Angyalfia vásár, Városünnep) tanáraink, növendékeink szolgáltatták az ünnepi 

műsort. 

 A település általános iskoláival és közművelődési intézményével: 

o Az általános iskolák egyben telephelyeink is. Segítő együttműködésük nélkül 

létezésünk ellehetetlenülne. 

Az év eleji órarendek és teremhasználat kialakítása, a pianínók elhelyezése, a 

tanítási szünetnapok, szülői értekezletek, rendezvények… összehangolása 

igényli a napi szintű, folyamatos logisztikai egyeztetést. Ez nem megy mindig 

zökkenőmentesen és csak kölcsönös kompromisszumokkal megvalósítható. 

Emellett „közös” növendékeink gyakran színesítik produkcióikkal az általános 

iskolai rendezvényeket. 

o A Juhász Ferenc Művelődési Központ iskolánk székhelye, működésük szorosan 

összefonódik a miénkkel, a napi szintű együttműködés, egyeztetés hozzátartozik 

mindennapjainkhoz. 

A JFMK infrastruktúrája teszi lehetővé, hogy „nagy” rendezvényeinket (adventi 

hangversenyek, Pászti – koncert, tematikus hangversenyek, szakmai napok, 

saját szervezésű versenyeink) magas színvonalon tudjuk megtartani. 

 A tankerület alapfokú művészeti iskoláival: 

o Az utóbbi években hagyománnyá vált tankerületi szakmai napok intenzívebbé 

és élővé tették a kapcsolatot. Az évenként más – más helyszínen megrendezett 

találkozók, mesterkurzusok jó alkalmat teremtenek a tapasztalatcserére, egymás 

megismerésére, tudásmegosztásra. (a karantén ideje alatt részt vettünk a 

pilisvörösvári Czifra György AMI által szervezett virtuális Művészeti Iskolák 



Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 

Tanév végi beszámoló 2020/2021 

 

 

 
15 

 

Találkozóján és a budakeszi Czövek Erna Zeneiskola online családi 

hangversenyén) 

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

6.1.Tárgyi feltételek 

6.1.1. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 

Székhelyünk:   Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ,  

Telephelyeink: Biatorbágyi Általános Iskola Szentháromság téri épülete 

                          Biatorbágyi Általános Iskola Kálvin téri épülete 

                          Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

                          Közösségi ház 

                          Bocskai István Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Páty) 

 

 Önálló épületünk nincs. Ez a tény, valamint a Biatorbágyon mindeddig minden 

köznevelési intézményt egyformán sújtó helyhiány alapvetően meghatározza 

mindennapi létünket, kommunikációnkat, intézményi identitásunkat. Szentháromság 

téri telephelyünkön jelenleg négy köznevelési intézmény működik, egy tornatermen és 

tornaszobán osztozva. 

Tanáraink, növendékeink nemhogy szaktantermekhez, de sokszor tantermekhez sem 

jutnak, a művészeti órák nem ritkán – más megoldás nem lévén – orvosi szobában, fizika 

szertárban, öltözőben, irodákban…. zajlanak.  

Kollégáim türelmükhöz, vérmérsékletükhöz mérten élnek együtt e helyzettel, a 

vezetőségnek pedig napi rutintevékenysége az egyeztetés, békítés, az érintettek jogos 

indulatainak csitítása, csillapítása.  

 

A teremhiány – a rendelkezésünkre álló tanítási idő megrövidülése mellett – a 

minőségi szakmai munka legnagyobb akadálya. 

A teremprobléma legégetőbben néptánc tanszakunkon jelentkezik. A 2007 – ben (a 

minősítés évében) kapott kisméretű termet az azóta jelentősen megnövekedett tanszak 

minden tekintetben kinőtte. 

 

A terem mérete és felszereltsége (pl. az internet kapcsolat hiánya miatt) már nem felel 

meg a legalapvetőbb követelményeknek sem, nem megvalósítható a csoportbontás, 

nincs hely a viseletek tárolására. 

A tanszakon folyó magas szintű szakmai munka folytatásához nélkülözhetetlen lenne a 

helyzeten javítani legalább még egy (balettszőnyegborítású) terem és egy viseletek 

tárolására alkalmas helyiség biztosításával.  

A fent részletezett problémák nem újkeletűek, gyakorlatilag iskolánk alapítása óta fennállnak. 

A helyzetet a reményeink szerint 2022. második negyedévére megépülő általános iskola 

enyhítheti, mellyel egyidejűleg a Sándor – Metternich és a Szily kastély épületeiben is 

felszabadulhatnak a délutáni művészeti foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek a 

délutáni művészeti foglalkozásokra. 
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6.1.2. Célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű és takarékos 
gazdálkodás érdekében megtett intézkedések 

Iskolánk – a Tankerület többi köznevelési intézményhez hasonlóan – nem önállóan gazdálkodó 

szervezet, saját költségvetéssel nem rendelkezik. 

Felmerülő tárgyi – eszköz, és egyéb működéshez kapcsolódó igényeinket 

kőtelezettségvállalásokon keresztül jelezzük a fenntartó felé.  

Önállóan gazdálkodni a havi készpénzes ellátmánnyal tudunk. 

6.1.3. Tárgyi felszereltség 

A művészetoktatás minden művészeti ágban eszközigényes tevékenység. A hangszerek, a 

viseletek, képzőművészeti eszközök a használat során kopnak, fogynak, amortizálódnak, a 

„megöregedett” hangszerek és egyéb eszközök javításra, karbantartásra, egy idő után pedig 

cserére szorulnak. Tárgyi felszereltségünk a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben 

meghatározottak alapján részben jónak, részben – pl. a néptánc tanszak tekintetében – 

közepesnek mondható. 

 

Az idei tanév megvalósult eszközfejlesztései 

Zeneművészeti ágon: 

 

 A 2020 – as Hangszercsere program, 

melynek keretében iskolánk új hangszerek beszerzésére 3.202.400 Ft 

             tartozékok beszerzésére          610.853 Ft 

Összesen:               3.813.253 Ft – ot fordíthatott. 

 

A programnak köszönhetően növendékeink a magas színvonalú zenetanuláshoz 

nélkülözhetetlen jó minőségű hangszerekkel vághatnak neki tanulmányaiknak, motivációjukat, 

szorgalmukat erősíti, a gyakorlás renoméját, a zenetanulás ázsióját is növeli ez a nagymértékű 

fejlesztés, melynek jótékony hatásait igyekszünk hosszú távon is kamatoztatni növendékeink 

javára, a magyar zeneoktatás jó hírnevét öregbítve. 

 

Táncművészeti ágon: 

 Néptánc tanszakunk létszámának emelkedése magával vonja a viselettár bővítését is. A 

csizmák, cipők pótlására folyamatos szükséglet, de ugyanígy szükséges lenne az új 

koreográfiákhoz autentikus viseletek beszerzése is. Ehhez nyújtott segítséget a Csoóri 

Sándor Alaphoz Alapítványunkon keresztül benyújtott és elnyert pályázati támogatás 

(Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a 

közösségek megerősítése - CSSP-NEPTANC-MO-2019). Az elnyert támogatásból 

bővíthettük a viselettárat és más – a pályázati kiírásban támogatott – tevékenységeket 

valósíthattunk meg. 

Képzőművészeti ágon: 

 Képzőművészeti tanszakunk szeretné képzési profilját megújítani, azt 21. sz-i Z 

generáció igényeihez igazítani. Ehhez szükséges lenne a digitális eszközpark fejlesztése 

(laptopok, tabletek) 
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6.2. Személyi feltételek 

6.2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége  

Az egész országot sújtó pedagógushiány az alapfokú művészeti iskolákban is jelentkezik, s ezt 

a helyzetet a világjárvány tovább súlyosbította. 

Sajnos, évről – évre nehezebb elkötelezett, szakmáját elhívásként szerető pedagógust találni és 

elérni, hogy hosszútávú elköteleződést vállaljon. A művésztanár végzettségű zenész, néptáncos 

fiatalok szívesebben mennek egy – egy jónevű zenekarba, táncegyüttesbe, a tanítással járó 

kötöttségek helyett a művészélet szabadabb szárnyalását választva – jóval magasabb fizetésért. 

A főváros közelsége, a nem túl ideális tanítási feltételek, a megnövekedett adminisztrációs 

terhek, a pedagógusbérek erodálása sokakat nemcsak iskolánktól, hanem a pedagógus pályától 

is elriasztják a pályakezdőket, pályán levőket. Megszokhatatlanul nehéz vezetői kötelesség a 

humánerőforrás biztosítása – néha már a megkezdett tanév közben is! 

 

A fent említett okok miatt tantestületünkben az utóbbi években igen nagy volt a mozgás, ami a 

kiegyensúlyozott, magunktól elvárt és megszokott magasszintű szakmai munkát igencsak 

megnehezíti. 

 

Létszámadatok: 

 
 Pedagógusok:                      44 fő                                      31 álláshelyen 

            (17 fő teljes munkaidős, 21 fő részmunkaidős, 5 fő óraadó, 1 fő GYES – en van) 

 

A határozatlan időre kinevezett kollégák mindegyike rendelkezik a tantárgya tanításához 

szükséges szakképzettséggel. 9 fő főiskolai végzettséggel, 31 fő egyetemi végzettséggel 

rendelkezik. A tantestületben öt kollega bír Mesterpedagógus fokozattal, pedagógus 

szakvizsgával jelenleg heten rendelkeznek. 8 fő Pedagógus II., 21 fő Pedagógus I. fokozatban 

van, 5 fő Gyakornok. Óraadóként két nyugdíjas korú kollégát is alkalmazunk. 

 

 Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők: 2 álláshely 

A 2 álláshelyen 3 fő (1 teljes állású titkárnő és két félállású hangszerkarbantartó) 

dolgozik 

6.2.2. 2020-ban minősített pedagógusok  

Portfólióját 6 pedagógus töltötte fel az OH felületére: sikeres gyakornoki vizsgát tett 2 

pedagógus, sikeres minősítési eljárásban vett részt 4 pedagógus. További 2 részmunkaidős 

gyakornok kolléga a főállású munkahelyén tett sikeres gyakornoki vizsgát. 

6.2.3. Az új pedagógusok alkalmazásának módja 

Az engedélyezett státusz, ill. az aktuális személyi változások (teljes munkaidő részmunkaidőre 

csökkenése, pályaelhagyás) alapján idén 2 főt alkalmaztunk részmunkaidősként határozatlan 

időre. 

6.2.4. Kitüntetett pedagógusok  

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Biatorbágy város által adományozott pedagógus díjat – a 

Török Henrik díjat – ebben az évben iskolánk néptánctanárnője, Strack Orsolya vehette át. 
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6.3. Szervezeti feltételek 

6.3.1. A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 

A tanév során 1 fő a zenei munkaképesség-gondozó (Kovács-módszer) szakirányú 

továbbképzés 4. félévét is sikeresen teljesítette. 

Akkreditált továbbképzésben résztvevők száma: 6 fő 

Az akkreditált továbbképzések egy része ingyenes volt, a többi képzés költségét a fenntartó 

fedezte a beiskolázási terv alapján. 

A tanév végén szakvizsgázott (ZMG) kolléganő képzési költségének 80% - át Biatorbágy Város 

köznevelési pályázatán elnyert támogatás fedezte. 

Szintén a köznevelési pályázatnak köszönhetően belső továbbképzéseket is terveztünk 

meghívott előadókkal (Életrevaló 7 szokás, Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek 

kezelése a művészeti iskolában). Ezek lebonyolítása a pandémia miatt a következő tanévre 

tevődött. 

6.3.2. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 

A tanév során szervezeti átalakulás nem történt. 

A Szomszédoló – Önért program keretében tervezett hospitálásokat a járványhelyzet miatt el 

kellett halasztani, azokat a jövő tanévben pótoljuk. 

A hibrid, majd a digitális munkarend bevezetése, működtetése a személyes találkozások 

nélkülözése komoly kihívások elé állította közösségünket, amelyeket legyőzni csak együttes 

erővel volt lehetséges. 

6.3.3. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

Iskolánkban 5 munkaközösség működik. 

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a tantestület terhelése egyenletes legyen, ez az elv a 

tantárgyfelosztásunk elkészítésekor is meghatározó. 

A tanórán kívüli programokban, a rendezvények lebonyolításában a kollégák erejük, idejük, 

motiváltságuk alapján vettek részt, így a munkamegosztásban nagymértékű aránytalanságok 

nem mutatkoztak. 

6.3.4. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység 

Hagyományőrző, hagyományteremtő rendezvényeink felsorolása részletesen az 1.sz. melléklet 

Eseménynaptárában található. 

6.3.5. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

Az idei tanév új kezdeményezései voltak: 

 Extrém gyakorlás challange – tanév végi vizsgák előtti tréfás motivációs project 

 Az Earmaster hallásfejlesztő szoftver használata a szolfézsórákon 

6.3.6. A minőségi munkára való ösztönzés formái 

A differenciálásra szolgáló eszközök választéka, melyekkel az átlagon fölül teljesítő 

pedagógusokat elismerhetjük, igen szűk körű. A magasabb hozzáadott értéket képviselő 

pedagógusok az erkölcsi elismerésen kívül szinte semmi másban nem részesülhetnek, hiányzik 

a jutalmazás, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés lehetősége. 
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ZÁRSZÓ 
 

„Aki kezeit, fejét és a szívét is használja, az már igazi művész." – akkor is, ha felnőttként 

kezében nem hangszert, ecsetet tart majd, hanem szikét, fázisceruzát, fakanalat, vagy 

számítógép billentyűzetet. 

Intézményünk legfontosabb célja, hogy a hozzánk járó gyermekeket a művészeti nevelés 

sokrétű eszközrendszerét felhasználva önmagukkal és környezetükkel harmóniában élő, 

érzékeny emberekké neveljük, bízva abban, hogy nálunk szerzett tudásuk, tapasztalataik életre 

szóló, személyiségüket gazdagító hatássá érnek bennük. 

 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2021. július 8. 

 

 

 

        Bolykiné Kálló Eszter 

              intézményvezető 
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1. sz. melléklet 

Eseménynaptár 
Az eseménynaptár a járvány ellenére is megvalósult eseményeket, programokat tartalmazza  

2020. augusztus 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2020. 08. 27. Munkaközösségvezetői 

értekezlet 

A tanév 

indításával 

kapcsolatos 

feladatok és a 

munkaterv 

előkészítése – 

„ötletbörze” 

JFMK intézményvezető, 

munkaközösség 

vezetők 

2020.08.31. Tanévnyitó értekezlet A 

tanévkezdéssel 

kapcsolatos 

feladatok, 

információk, 

munkaterv 

megvitatása,  

tűz – és 

munkavédelmi 

oktatás, 

Pedagógiai 

Program 

elfogadása 

JFMK intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2020. szeptember 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2020. 09. 7-9. Órabeosztások, 

szülői 

értekezletek 

Csoportos és egyéni 

órák időpontjainak, 

helyszíneinek 

egyeztetése, órarend 

kialakítása 

Székhely és 

telephelyek 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2020.09.07-

11. 

Térítési – és 

tandíjak 

beszedése 

tandíjtáblázat 

elkészítése, a 

befizetés 

előkészítése 

JFMK iroda intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

iskolatitkár 

2020. 09.09. Órabeosztások, 

szülői 

értekezletek a 

pátyi tagozaton 

Csoportos és egyéni 

órák időpontjainak, 

helyszíneinek 

egyeztetése, órarend 

kialakítása 

Bocskai 

Általános 

Iskola 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 
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2020.09.14. Órarendek, 

összesítők 

leadása 

Létszámadatok 

rögzítése 

 intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2020.09.14. Szakmai 

tantestületi 

értekezlet 

Munkaterv 

elfogadása 

JFMK intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

2020.09.21. Adminisztrációs 

értekezlet 

Csoportos 

névsorok, 

tanszakonkénti 

növendéklisták 

véglegesítése  

JFMK intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

 

2020. október 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2020.10.01. Koncert a Jazzation 

együttessel és az 

Erkel Ferenc 

Kamarazenekarral  

Hangverseny a Zene 

Világnapja alkalmából  

JFMK intézményvezető 

 

2020.10.20. V. Regionális és 

Budapesti 

Gitárfesztivál - 

online 

 online 

esemény 

intézményvezető, 

intézményvezetőh

elyettesek 

2020.10.24-

11.02. 

Őszi szünet    

 Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik: Biatorbágy Város Önkormányzata, Pászti Miklós Alapítvány 

 

2020. november 

 Az esemény lebonyolítása külső forrás lebonyolításával történik: NKA pályázat 

 

 

2020. december 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2020.12.01. Zenés adventi 

koszorú – a 

félévi vizsgák 

pótlására 4 

részben 

online  intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

     

2020.11.24. 

Időpontja 

módosítva: 
2021.05. 

A 

Hangszerbirodalom 

visszavág – 1. 

rész  

NKA pályázat JFMK 

Nagyterem/

online 

esemény 

intézményvezető, 

szaktanárok 
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2020. 12. 19 - 

2021. 01.03. 

Téli szünet    

 

 

2021. január 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.01.11.-

01.15. 

I. félév végi 

adminisztráció 

Egyeztetés  intézményvezető-

helyettesek 

2021.01.19. Félévi tantestületi 

értekezlet 

Az I. félév 

tanulmányi 

munkájának 

értékelése 

 intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2021.01.19. B-s meghallgatás  JFMK 

104. 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2021.01.26. 

Időpontja 

módosítva: 

2021.05. 

A 

Hangszerbirodalom 

visszavág – 2. 

rész 

NKA pályázat  intézményvezető 

szaktanárok 

 Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik (NKA pályázat) 

 

2021. február 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.02.01.-

05. 

II. féléves térítési 

– és tandíjak 

befizetése 

a befizetés 

előkészítése 

JFMK iroda intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

iskolatitkár 

 

2021. március 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.03.09. 

módosítva: 

2021.05. 

Párkereső – 

egzotikus 

tavaszváró 

hangszerbemutató 

koncert 

NKA pályázat JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető 

szaktanár 

2021.03. „Ne felejts!” – 

népdaléneklési 

verseny – online  

 Budaörs – Leopold 

Mozart Zeneiskola 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 
 Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik (NKA pályázat) 

 

2021. április 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.04.01-06.. Tavaszi szünet    



Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 

Tanév végi beszámoló 2020/2021 
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2021.04. Hangulatjelek online tanári 

hangverseny 4 

részben 

internet intézményvezető 

szaktanárok 

 

2021. május 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.05.05. A Hangszerbirodalom 

visszavág –  

zenés mesejáték 

NKA pályázat JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2021.05.25-

06.04. 

szolfézs és 

hangszeres vizsgák 

 székhely, 

telephelyek 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2021.05.11. Hangszer - párbaj ütőhangszeres 

koncert 

JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető 

szaktanár 
 Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik (NKA pályázat) 

 

2021. június 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.06.01.-

04. 

Hangszeres 

vizsgák 

 székhely és 

telephelyek 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.06.07. Hangszeres, 

néptánc, 

folklórismeret, 

képzőművészeti 

művészeti 

alapvizsgák 

 JFMK intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők, 

szaktanárok 

2021.06.01-

11. 

Adminisztrációs 

napok 

Év végi 

adminisztráció 

(törzslapok, 

naplók, 

bizonyítványok) 

 intézményvezető-

helyettesek 

2021.06.14. Év végi 

osztályozó 

tantestületi 

értekezlet 

Adminisztrációs 

feladatok 

elvégzése 

 intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

2021.06.17.-

06.25. 

Leltározás, 

karbantartás 

  intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2021.06.21. Évzáró 

tantestületi 

értekezlet 

A 2020/2021-es 

tanév 

munkájának 

értékelése 

 intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 
 



Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 

Tanév végi beszámoló 2020/2021 
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Versenyeredmények 
 

Zeneművészeti ág nemzetközi szint: 

 

♪ I. Nemzetközi Zongoramesék 

Bán Zsuzsanna – Zongoramesék csillaga fődíj 

Felkészítő tanára: Csősz Éva 

Molnár Nadin – ezüst díj 

Molnár Hanna – bronz díj 

Felkészítő tanáruk: Dr. Megyeri Krisztina 

 

Megyei szint: 

♪ V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál – online  

Koller Kevin – arany minősítés és különdíj 

tanára: Éles Gábor 

Váczi Bendegúz – ezüst minősítés 

tanára: Márton László;  

Al-Amaren Omar – ezüst minősítés 

tanára: Éles Gábor 

Vadász Kristóf – bronz minősítés 

tanára: Éles Gábor  

Farsang Lóránt, Csikós Erik, Erdős Boldizsár, Pancza Zétény, Geréd – Király Péter – 

dicséret 

tanáruk: Éles Gábor;  

Tiebl Bori – dicséret  

tanára: Márton László 

Paksy Márton – dicséret  

tanára: Gergely Zsuzsanna;  

 

Tankerületi szint 

♪ IV. Nefelejcs online népdaléneklési verseny 

Kövesi Boglárka, Tóth Bálint, Csincsák Dániel – ezüst fokozat 

Csincsák Klaudia, Szendrényi – Kovács Luca, Szilágyi – Montz Virág – bronz fokozat 

Tanáruk: Hajtó Gertrúd 

 

Táncművészeti ág országos szint: 

♪ Gyermek Néptáncosok XIV. Országos Szólótánc Fesztiválja – döntő  

Fekete Ilona – Pántlikás táncos – fődíj 

Cserei Hunor – Bokrétás táncos – fődíj 

Tanáraik: Strack Orsolya és Kovács Gábor Norbert 

 

Megyei szint 

Regionális Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny 

Zsáki Dániel – arany minősítés 

Tanárai: Strack Orsolya, Kovács Gábor Norbert, Molnár Bálint 


