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I. HELYZETELEMZÉS 

A tavalyi tanév után a még mindig fennálló járványhelyzet továbbra is rendkívüli feladatokkal 

állít szembe minket és a szokottnál is nagyobb fegyelmet, rugalmasságot, egymásra figyelést 

kíván valamennyi iskolahasználó (tanár, gyermek, szülő) részéről. 

2 településen, 6 tanítási helyszínen, önálló épület nélkül, 530 növendékkel és 43 tanárral a 

pandémia közepén kormányozni művészeti iskolánk nagy hajóját nem könnyű feladat, ezért 

elsődleges feladatunk, hogy az aktuális rendeletek betartása mellett megteremtsük azokat a 

körülményeket, megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek segítségével oktató – nevelő 

tevékenységünket továbbra is a megfelelő szakmai színvonalon tudjuk ellátni. 

 

Az előző tanév tanulságait levonva felkészültünk arra az esetre, ha a fertőzés miatt a 

hagyományos munkarend megváltozna, az EMMI által kiadott Intézkedési terv alapján 

elkészítettük a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendünket, meghoztuk az 

ehhez kapcsolódó oktatásszervezést érintő döntéseket. 

 

Szeptembertől a tanítás felmenő rendszerben a nyár folyamán módosított 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 szintén növendékeink fizikai, idegrendszeri állóképességét fejleszti. 

 

Továbbra is legfontosabb célkitűzéseink közé tartozik, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk 

városunk oktatási- és egyéb kulturális intézményeivel, egyrészt közreműködve az iskolai és 

városi rendezvényeken, másrészt saját rendezvényeinkkel megszólítva településünk 

zeneszerető, kultúrára nyitott polgárait. Szoros együttműködésben leszünk az Az Erkel Ferenc 

Kamarazenekarral: a zenekar minden koncertjén felléphet egy – egy szorgalmas növendék, 

akinek így kivételes, életre szóló élményben lehet része, hiszen megtapasztahatja  az 

együttmuzsikálás és a szólószerep minden örömét – nem alapfokon!  

 

Az idei tanév eseménynaptára is bővölködik színes és érdekes programokban. A sokszínű 

programok és lehetőségek – reményeink szerint - növendékeink és a tantestület számára is 

élményt nyújtanak majd, kiegészítve és gazdagítva a művészeti órákon szerzett ismereteket, 

és teret adva a tankerületi szintű művészeti iskolai kapcsolatok erősítésének is. 

Reménykedünk ezek megvalósíthatóságában. 

Programjainkat, rendezvényeinket – amennyiben azok megtartása lehetséges – a mindenkor 

aktuális rendelkezések figyelembevételével fogjuk lebonyolítani, amelyek esetében ez 

keresztülvihető, alternatív megoldások igénybevételével. 

 

Hagyományosan megrendezett rendezvényeink, programjaink közül kiemelkedik a tavaly 

elhalasztott V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál online megrendezése. 

 

Idén nyolc kollégánk minősítésére kerül sor. Ahogyan eddig is tettük, úgy most is minden 

segítséget megadunk az ő sikeres felkészülésükhöz.  
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Mindeközben hétköznapjainkban sem veszítjük szem elől Pedagógiai Programunkban is 

megfogalmazott legfontosabb célunkat:  

tanáraink irányításával mederbe terelni és becsatornázni tanítványaink művészeti 

tevékenységek közben felszabaduló pozitív energiáit, őket személyiségük kiteljesedésében 

segíteni a művészeti nevelés sokszínű eszközeivel. 

II. A tanév kiemelt feladatai 

II. 1. Jogszabályok által előírt feladatok 

♪ Az Önértékelési Program és az Önértékelési Terv alapján az erre a tanévre tervezett 

pedagógus önértékelések lebonyolítása (Szomszédoló – Önért program) 

Feladatok: óralátogatások megszervezése, jegyzőkönyvek feltöltése, kérdőívezés 

Határidő: szeptember 24-től folyamatos 

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, önértékelési csoport 

♪ Pedagógus minősítés előtt álló kollégák felkészítése a minősítő vizsgára/eljárásra 

Feladat: a 2020-as minősítési eljárásba bekerült 3 kolléga minősítésének előkészítése, 

   a járványhelyzet miatt elmaradt minősítések lebonyolítása (5 pedagógus) 

Határidő: a kiadott rendelkezések szerint 

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek 

♪ Alapdokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása 

Az elmúlt két tanév folyamán valamennyi alapdokumentumunkat (Házirend, SZMSZ és 

összes melléklete) felülvizsgáltuk, szeptemberi nevelőtestületi értekezletünkön Pedagógiai 

Programunk elfogadása is megtörtént. Alapdokumentumaink fenntartói aláírásra várnak. 

Feladat: Alapdokumentumok hitelesítése (fenntartói aláírás) 

Határidő: szeptember vége 

Felelős: intézményvezető 

II.2. A Pedagógiai Program megvalósítása 

A szeptemberben elfogadott (módosított) Pedagógiai Programunkban meghatározottak szerint 

végezzük oktató – nevelő tevékenységünket. 

Határidő: a tanév során folyamatos  

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek, munkaközösségvezetők, 

  tanszakvezetők, szaktanárok 

II.2.1. Tehetséggondozás 

Tehetséggondozó tevékenységünk célja kettős: 

♪ átlagos képességű (A tagozatos) gyermekekkel való foglalkozás során a művészetek 

érzékenyítő, gazdagító, sokrétű transzferhatásait kihasználva – a valódi értékeket 

felismerő, az alkotótevékenységben örömet lelő, magukkal és környezetükkel 

harmóniában élő gyermekek nevelése 

Feladat: az aktualizált tantervi követelmények alkalmazása felmenő rendszerben, tanár – 

növendék – szülő kommunikációjának folyamatos biztosítása, a követelmények tudatosítása, 

önálló gyakorlás segítése, tanszaki hangversenyek szervezése 

Határidő: folyamatos  
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Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, munkaközösségvezetők, 

  tanszakvezetők, , szaktanárok 

♪ a kiemelkedő teljesítményű (B tagozatos) (kiemelten a továbbtanulás előtt álló) 

növendékek művészi pályára való segítése, 

Feladat: B-s vizsga/meghallgatás szervezése, gyakori fellépések biztosítása, regionális, 

országos versenyekre való felkészítés, a felvételizők előzetes meghallgatásának 

megszervezése, felkészítés a felvételi vizsgákra mind főtárgy, mind kötelező tárgyakból. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, munkaközösségvezetők, 

  tanszakvezetők, szaktanárok 

II.2.2. Hagyományos rendezvényeink 

1, Tankerületi - regionális szintű rendezvények: 

♪ V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál 

♪ Tankerületi csellista szakmai nap 

Feladat: a rendezvények előkészítése, egyeztetés az érintettekkel 

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek 

 

2, Települési szintű rendezvények: 

♪ Városi tanévkezdő konferencia  

♪ Angyalfia vásár  

♪ Városünnep  

Feladat: a rendezvények előkészítése, egyeztetés az érintettekkel 

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek 
 

3, Iskolai szintű rendezvények: 

♪ Zene Világnapi koncert 

♪ Klassz kaland (eTwinning project) 

♪ Adventi hangversenyek  

♪ Tanári hangverseny  

♪ Farsang  

♪ Pászti napok  

♪ Anyák napi családi hangverseny május 4. 

♪ Hangszerva – tematikus koncertsorozat 

♪ Szily – piknik  

♪ Muzsikus Péter kalandjai – zenei tábor  

Feladat: a rendezvények előkészítése, egyeztetés az érintettekkel 

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek 

 

4, Tanszaki szervezésű rendezvények: 

♪ szülői értekezletek 

♪ tanszaki hangversenyek 

♪ szakmai napok (vonós és zongora tanszakokon) 

♪ Allegro és Presto – növendékhangversenyek (projecthetek keretében) 
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Feladat: a rendezvények előkészítése, egyeztetés az érintettekkel 

Határidő: folyamatos  

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek, munkaközösségvezetők, 

  tanszakvezetők, szaktanárok 

II.2.3. Továbbképzés 

Kiemelt fontosságú feladatunk tanáraink továbbképzése az elfogadott öt éves továbbképzési 

program és az éves beiskolázási terv figyelembevételével. 

Feladat: az aktuális továbbképzések figyelemmel kísérése, az érintettek tájékoztatása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek 

III. A tanévindítás feltételei 

III. 1. Személyi feltételek 
 

Alkalmazotti és növendéklétszám adatok 
 
Alkalmazottak: 

Pedagógus:     43 fő   31 álláshelyen 

Nevelő és oktató munkát segítő:          3 fő     2 álláshelyen 

 

Nevelőtestületünkbe ebben a tanévben egy részmunkaidős hárfatanár és egy szintén 

részmunkaidős szolfézstanár kolléga érkezett. 

 

Növendéklétszám: 

Zenei tanszakokon:461 fő 

Képzőművészeti tanszakon: 38 fő (ebből 14 fő 2 tanszakos) 

Néptánc tanszakon: 86 fő (ebből 39 fő 2 tanszakos)  

A növendéklétszám összesen: 532 fő 

 

(a létszámok október 1-ig változhatnak) 

III. 2. Tárgyi feltételek 

III.2.1.Telephelyeink 

Iskolánk 1 székhelyen és 5 telephelyen működik. 

Székhelyünk: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ  

Telephelyeink: 

 

♪ Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

♪ Biatorbágyi Általános Iskola Szentháromság téri épülete 

♪ Biatorbágyi Általános Iskola Kálvin téri épülete 

♪ Közösségi ház 

♪ Bocskai István Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Páty) 
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III.2.2. Eszközök és felszerelések 

Eszközellátottságunk – a szaktantermi ellátottsághoz képest – jónak mondható. 

Az AMI-k és zeneművészeti szakgimnáziumok felszerelés- és eszközbeszerzésének 

támogatására létrehozott állami Hangszercsere programnak köszönhetően iskolánk 

hangszerparkja az utóbbi két tanévben jelentősen gyarapodott, a hangszerfelújítási keretből 

pedig lehetőségünk nyílt már meglévő hangszereink egy részének felújítására, 

karbantartására. 

 

Képzőművészeti tanszakunk Szily kastélybeli műhelyének felszereltsége a Tankerület 

segítségének köszönhetően a tanszak igényeinek megfelelő, a torbágyi műhely állapota 

azonban tovább romlott, a beázás nem megszüntethető, így az ottani eszközöket, (kemence, 

grafikai prés, szakmai anyagok) valamint a készülő munkákat folyamatos veszély fenyegeti. 

 

Néptáncosaink számára a létszámnövekedés, a méretek változása, az új koreográfiákhoz 

szükséges autentikus viseletek beszerzése, a cipők, csizmák kopása miatt a viselettár bővítése, 

meg/felújítása folyamatos feladat.  

Az utóbbi években sikeres pályázatoknak köszönhetően a viselettár számottevően 

gyarapodott, legnagyobb problémát esetükben is az jelenti, hogy nemcsak speciálisan 

felszerelt szaktantermük, de jelmeztári helyiségük sincs, így a viseletek tárolása és 

karbantartása egyre nehezebben megoldható feladat. 

IV. Belső ellenőrzési terv1 
 

Pedagógiai – szakmai ellenőrzés 

Feladat: Óralátogatások a Szomszédoló – Önért program keretében, valamint előre egyeztetett 

időpontokban a tanév folyamán az Önértékelési Terv alapján 

vezetői óralátogatások havonta, vezetői pedagógus értékelés évente 

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, munkaközösségvezetők  

 

Gazdálkodási ellenőrzés 

Cél: a gazdasági ügyviteli tevékenység folyamatos és pontos ellátása; a pályázatokkal 

kapcsolatos elszámolások folyamatos nyomon követése 

selejtezés decemberben, leltározás júniusban 

Felelős: intézményvezető 

 

Ügyviteli ellenőrzés 

Időpont: 2020. szeptember – október elejéig 

Cél: Tanügyi nyilvántartások - beírási napló, tantárgyfelosztás, KIR adatközlés, e-napló 

beindítása, Különös Közzétételi Lista aktualizálása  

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek, iskolatitkár 

 

Törvényességi ellenőrzés 

Időpont: 2020. augusztus – szeptember  

Cél: Pedagógiai program aktualizálása, megvitatása, elfogadása az elfogadott rendeletek 

szellemében 

 

                                                                 
1 A részletes belső ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza 
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Felelős: intézményvezető 

 

Munkajogi ellenőrzés 

Időpont: 2020. október utolsó hete 

Cél: A dolgozók alkalmazásának, besorolásának, munkaköri leírásának ellenőrzése. 

Felelős: intézményvezető 

 

Tanügyi dokumentumok adminisztrációjának ellenőrzése 

2020. szeptemberében: 

Az e-naplóval kapcsolatos teendők elvégzése (KRÉTA rendszer feltöltése, felhasználónevek, 

jelszavak, jogosultságok kiosztása) 

A tanév során folyamatosan, előre egyeztetett időpontokban a naplók ellenőrzése, 

2021. januárjában: 

félévi értesítők megírásának ellenőrzése, 

2021. júniusában: 

év végi bizonyítványok, törzslapok egyeztetése 

V. A tanév helyi rendje 

V.1. Szorgalmi idő  

 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)  

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (kedd)  

A tanítási napok száma: százhetvenkilenc nap.  

 

A szorgalmi idő első féléve: 2021. január 22-ig tart.  

Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2021. január 29-ig  

A 2020/2021-es tanév utolsó tanítási napja: június 15. (kedd) 

A szülők értesítése a tanuló által a tanév II. félévében elért eredményéről: június 22. (kedd) 

V.2. Tanítási szünetek: 

♪ Őszi szünet: 2020. október 23-tól 2020. november 1-ig  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök),  

a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

♪ Téli szünet: 2020. december 19-től 2021. január 3-ig  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek),  

a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

♪ Tavaszi szünet: 2021. április 1-től 2020. április 6-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

V.3.Tanítási szünetnapok: 

♪ 2020. október 23. (péntek) 

♪ 2021. május 24. (hétfő) 

V.4. Tanítás nélküli munkanapok 

♪ 2021. január 19. – Félévi tantestületi értekezlet 
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♪ 2021. február 9. – Nevelési értekezlet  

V.4. Áthelyezett munkanapok: 

♪ december 12. szombat – munkanap december 24. csütörtök – pihenőnap 

V.5. Értekezletek: 

♪ Tanszakvezetői értekezlet 2020. augusztus 27. (kedd) 

 Téma: A 2020/21-es tanév munkatervének előkészítése 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek,  

               munkaközösségvezetők 

♪ Tanévnyitó értekezlet 2020. augusztus 31. (hétfő) 

 Téma: A tanévkezdéssel kapcsolatos információk, munkaterv megvitatása 

Tűz- és balesetvédelmi oktatás 

 Felelős: intézményvezető és helyettesek 

♪ Adminisztrációs értekezlet 2020. szeptember 14. (hétfő) 

 Téma: Növendék listák véglegesítése, csoportok beosztása, 

         névsorok egyeztetése, munkaterv elfogadása 

 Felelős: intézményvezető és helyettesek 

♪ Félévi tantestületi értekezlet 2021. január 19. (kedd) 

 Téma: A 2020/21-es tanév I. félévi munkájának értékelése, adminisztráció 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek,  

    munkaközösségvezetők 

♪ Nevelési értekezlet 2021. február 9. (kedd) 

Téma: Életrevaló 7 szokás 

 Felelős: intézményvezető 

♪ Év végi osztályozó tantestületi értekezlet 2021. június 14.(hétfő) 

 Téma: Adminisztráció  

 Felelős: tanszakvezetők, intézményvezető-helyettesek, intézményvezető 

♪ Évzáró tantestületi értekezlet 2021. június 21.(hétfő) 

 Téma: A 2020/21-es tanév munkájának értékelése 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 

V.6.Nyílt napok 

♪ 2021. április 12 – április 14 – ig (hétfő – csütörtök) 

V.7.Vizsgák rendje 

♪ A 2020/21-es tanév I. félévének vizsgahangversenyei,- előadásai, - kiállítása: 

2020. december 9 – 18. (2021. január 4 – 21.) 

A hangversenyek szervezéséért és lebonyolításáért felelősök: 

intézményvezetőhelyettesek, munkaközösségvezetők 

♪ A 2020/21-es tanév év végi főtárgy vizsgái és kiállítása: 

2021. május 25. (kedd) – június 4. (péntek) 

♪ Szolfézs, elméleti tárgy vizsgák és művészeti alapvizsgák: 

2021. május 25. (hétfő) – 28. (péntek) 

      Felelős: intézményvezetőhelyettesek, munkaközösségvezetők 

♪ Művészeti (hangszeres) alapvizsga: 

2021. június 7. (hétfő) 
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       Felelős: intézményvezető-helyettesek, munkaközösségvezetők 

♪ Néptánc, folklórismeret év végi vizsgák és művészeti alapvizsga:  

2021. június 7. (hétfő) 

       Felelős: Strack Orsolya, Molnár Bálint, Kovács Gábor 

♪ Képzőművészeti művészeti alapvizsga:  

2021. június 7. (hétfő) 

       Felelős: Görömbeiné Szalay Ágnes 

VI. Versenyek 

♪ V. Elektroakusztikus Zenei Verseny – Miskolc 
Országos döntő: 2021. április 23 – 24.  

♪ VII. Országos Hárfaverseny – Budapest  

A verseny időpontja: 2021. április 16 – 17.  

♪ VII. Országos Néptáncverseny (szóló és páros) 
A területi válogatók ideje: 2021. április 7 – 17. – Ráckeve  

Országos döntő: 2021. május 14 – 15. – Sátoraljaújhely  

♪ VII. Országos Textil – Bőr – és Kézművesverseny – Badacsonytomaj  

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2021. március 31. 

A verseny időpontja: 2021. május 29-30.  

♪ VIII. Országos Festészetverseny – Pomáz  

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2021. január 22. 

A verseny időpontja: 2021. március 19 – 20.  

♪ X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 

A területi válogatók ideje: 2021. február 1 – 12 – Pomáz 

Országos döntő: 2021. március 26-28. – Kaposvár  

♪ X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló – és Duóverseny – Győr  

A verseny időpontja: 2021. március 26. – 28. 

♪ XII. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny 
A területi válogatók ideje: 2021. február 18 – tól március 3 – ig – Szentendre  

Országos döntő: 2021. április 9 – 11. – Balassagyarmat  

♪ XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny 

A területi válogatók ideje: 2021. április 10 – 17. – Veresegyház  

Országos döntő: 2021. június 4 – 6 – Kiskunfélegyháza   

♪ XV. Országos Gitárverseny  

A területi válogatók ideje: 2021. január 11 – 22. – Dunakeszi   

Országos döntő: 2021. március 5 – 7. – Vác  

♪ XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny  

A területi válogatók ideje: 2020. szeptember 25 – október 10 – ig – Dunakeszi  

Országos döntő: 2020. november 13 -15. – Zalaegerszeg  

♪ XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny 
A területi válogatók ideje: 2020. október 1 – 13. – Szentendre  

Országos döntő: 2020. november 20-22. – Szolnok   

♪ Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfiai Verseny– Százhalombatta 

A verseny időpontja: 2021. március 

Előválogató: 2020. október –  

♪ XV. Fülemüle Népzenei Fórum – Etyek 
A verseny időpontja: 2020. november 
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♪ Hangszeres Regionális Verseny – Érd 

A verseny időpontja: 2021. március 

♪ V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál – Biatorbágy 

A verseny időpontja: 2020. október 20. 

♪ Pesovár Ferenc Gyermek és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny – 

Százhalombatta 
A verseny időpontja: 2021. március 

♪ „Ne felejts!” – népdaléneklési verseny – Budaörs  
A verseny időpontja: 2021. március 

♪ XX. Regionális Zeneismeret-verseny–Törökbálint 

A verseny időpontja: 2021. április 

♪ Kamarazenei verseny – Cegléd 
A verseny időpontja: 2021. április 

♪ XXIV. Méta fesztivál – Balatonboglár 
A verseny időpontja: 2021. május 23.-május 25. 

♪ Vadrózsa fesztivál és verseny – Tatabánya 

A verseny időpontja: 2021. május 

♪ IV. „Szárnyaló” Pünkösdi Népdalünnep Országos Népdaléneklési Verseny és 

Népzenei Találkozó – Tököl 

A verseny időpontja: 2021. május 
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VII. Eseménynaptár – a tanév idejére előre tervezhető feladatok havi 
bontásban 
A rendezvények, programok a járványügyi rendelkezések betartása mellett kerülnek 

megrendezésre, ha szükséges, és amelyek esetében lehetséges, online térbe költöztetve. Az 

eseménynaptár a tanév közben bővülhet a jelenleg még nem tudott eseményekkel és 

programokkal.  
 

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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2020.09.15. Települési 

tanévnyitó 

szakmai 

konferencia 

 JFMK Tóth Ferenc – 

oktatási referens 

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 

2020.09.21. Tantárgyfelosztás 

feltöltése 

Tantárgyfelosztás 

feltöltése a KRÉTA 

rendszerbe, 

fenntartói 

jóváhagyásra küldés 

 intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik: Biatorbágy Város Önkormányzata 

 

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. Gyermek és Ifjúsági 

Szólótáncverseny 

 Rákospalota Strack Orsolya, 

Molnár Bálint 

2020.10. Tóth Ferenc 

Gyermektánc 

Koreográfiai 

Verseny 

 Szekszárd Strack Orsolya, 

Molnár Bálint, 

Kovács Gábor 

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 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2020 11.09. „Énekszóval, 

muzsikával…”  

Regionális népzenei 

találkozó 

JFMK Köllő Attila 



Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 

 Munkaterv 2020/2021  

 

 

14 
 

 Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik: Biatorbágyi Népdalkör 

 Az esemény lebonyolítása külső forrás lebonyolításával történik: NKA pályázat 

 

2020. december 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2020.12.01. Zenés 

ajándékkosár 

Adventi 

hangverseny – 

klasszikus 

tanszakok 

JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2020.12.02.  Adventi 

hangverseny – 

népzenei és 

néptánc 

tanszak 

JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2020.12.04. „Szívünk rég 

idevár…” 

Adventi 

hangverseny – 

pátyi tagozat 

Művelődési ház 

– Páty  

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2020. 12.12.-

13. 

Angyalfia vásár néptáncosok 

részvétele 

Fő tér Strack Orsolya, Molnár 

Bálint, Kovács Gábor 

2020.12.09-

12.18. 

Félévi tanszaki 

hangversenyek 

 Az iskola 

székhelye és 

telephelyei 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2020. 12. 19 - 

2021. 01.03. 

Téli szünet    

 

 

2021. január 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.01.04.-

01.15. 

Félévi tanszaki 

hangversenyek 

 Az iskola 

székhelye 

és 

telephelyei 

intézményvezető-

helyettesek, szaktanárok 

2021.01.11.-

01.15. 

I. félév végi 

adminisztráció 

Egyeztetés  intézményvezető-

helyettesek 

     

2020.23-27. Allegro koncertek – 

projecthét  
fúvós, ütő és zongora 

tanszakok 

növendékhangverseny

ei 

JFMK 104. intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2020.11. XV. Fülemüle 

Népzenei Fórum 

 Etyek – 

Művészeti 

iskola 

Köllő Attila, 

Bolyki Sára 

2020.11.24. A 

Hangszerbirodalom 

visszavág – 1. 

rész  

NKA pályázat JFMK 

Nagyterem/

online 

esemény 

intézményvezető, 

szaktanárok 
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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. 

01.11.- 

XV. Országos 

Gitárverseny 

területi válogató Dunakeszi intézményvezetőhelyettes, 

szakatanárok 

2021. 01. 

22.- 

VIII. Országos 

Festészetverseny 

pályamunkák 

beküldési 

határideje 

 intézményvezető-

szaktanár 

2021.01.26. 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. 02.09. Szakmai nap gordonka tanszak 

szakmai programja 

JFMK  intézményvezető, 

szaktanárok 

2021.02.16. „Bolondos 

dallamok” 

 JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

2021.02.18.-

03.03. 

XII. Országos 

Négykezes és 

Kétzongorás 

Verseny 

területi válogató Szentendre intézményvezetőhelyettes 

munkaközösségvezető 

2021.02.01.-

02.12. 

X. Országos 

Jeney Zoltán 

Fuvolaverseny 

területi válogató Pomáz intézményvezetőhelyettes, 

szaktanárok 

 Az események megrendezése külső forrás bevonásával történik (Szülői Szervezet) 

 

 

2021. március 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.03.08-

12. 

„Presto” koncertek 

– projecthét  

vonós, hárfa, gitár 

tanszaki 

hangversenyek 

JFMK 

104. 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.03.09. Párkereső – 

egzotikus 

NKA pályázat JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető 

szaktanár 
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tavaszváró 

hangszerbemutató 

koncert 

2021.03.30. Hangulatjelek tanári hangverseny JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető 

szaktanárok 

2021.03. Hangszeres 

Regionális Verseny 

 

 

Érd – Lukin László 

AMI 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.03. Tóth Ferenc 

Gyermektánc 

Koreográfiai 

Verseny – döntő 

 Százhalombatta intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.03. Pesovár Ferenc 

Gyermek és 

Ifjúsági 

Népdaléneklési és 

Népzenei Verseny 

 Százhalombatta intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2021.03. „Ne felejts!” – 

népdaléneklési 

verseny 

 Budaörs – Leopold 

Mozart Zeneiskola 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.03.31 VII. Országos 

Textil – Bőr és 

Kézművesverseny 

pályamunkák 

beküldési 

határideje 

 intézményvezető-

helyettes, szaktanár 

2021.03.19 – 

20. 

VIII. Országos 

Festészetverseny 

országos döntő Pomáz intézményvezető-

helyettes, szaktanár 

2021. 03.26-

28. 

X. Országos Jeney 

Zoltán 

Fuvolaverseny 

országos döntő Kaposvár intézményvezető-

helyettes 

 szaktanárok 

2021. 03. 26-

28. . 

X. Országos Maros 

Gábor 

Ütőhangszeres 

Szóló – és 

Duóverseny 

országos döntő Győr intézményvezető-

helyettes, 

szaktanárok 

2021.03.05. 

– 07.  

XV. Országos 

Gitárverseny 

országos döntő  Vác intézményvezető 

helyettes, 

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

 

 

2021. április 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.04.01-

06.. 

Tavaszi szünet    

2021.04.12-

04.15- 

Nyílt napok nyílt napok 

jövendőbeli 

növendékeinknek 

székhely és 

telephelyek 

intézményvezetőhelyettesek 

munkaközösségvezetők 

2021.04.23. Pászti napok névadónk JFMK intézményvezető, 
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– 24 . tiszteletére 

rendezett 

hangverseny és 

kiállítás 

intézményvezetőhelyettesek, 

szaktanárok 

2021.04.12-

13. 

Hangszerbemutató 

hangversenyek 

 telephelyek 

 

intézményvezető 

2021.04.19-

20. 

Felvételi 

meghallgatások 

 JFMK intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

2021.04.23. Hangszerbemutató 

és felvételi 

 Páty intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

2021.04.23-

24 

V. 

Elektroakusztikus 

Zenei Verseny 

 Miskolc intézményvezető-helyettes, 

szaktanár 

2021.04.16-

17. 

VII. Országos 

Hárfaverseny 

 Budapest intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.04.07-

17. 

VII. Országos 

Néptáncverseny 

(szóló és páros) 

területi válogató Ráckeve intézményvezető-

helyettesek, zenekarvezetők 

2021 04.09 -

11. 

XII. Országos 

Négykezes és 

Kétzongorás 

Verseny 

 Balassagyarmat intézményvezető-

helyettesek, néptánctanárok 

2021.04. XX. Regionális 

Zeneismeret 

Verseny 

 Törökbálint – 

Szőnyi 

Erzsébet 

Zeneiskola 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.04. Ceglédi 

Kamarazene 

Verseny 

 Cegléd intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.04.10.-

17.  

XII. Országos 

Mélyrézfúvós 

Verseny 

 Veresegyház intézményvezető-

helyettesek, 

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

 

 

2021. május 

Dátum Esemény Téma Helyszín Felelős 

2021.05.04. Családi kamara 

koncert 

tanár – szülő – 

növendékhangverseny  

JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

2021.05.25-

06.04. 

szolfézs és 

hangszeres 

vizsgák 

 székhely, 

telephelyek 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 



Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 

 Munkaterv 2020/2021  

 

 

18 
 

tanszakvezetők 

2021.05.11. Hangszer - 

párbaj 

ütőhangszeres koncert JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető 

szaktanár 

2021.05.14-

15. 

VII. Országos 

Néptáncverseny 

(szóló és páros) 

országos döntő Sátoraljaújhely intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

2021.05. IV. „Szárnyaló” 

Pünkösdi 

Népdalünnep 

Országos 

Népdaléneklési 

verseny és 

Népzenei 

találkozó 

 Tököl intézményvezető-

helyettes, 

Köllő Attila 

2021 05.29-

30. 

VII. Országos 

Textil – Bőr és 

Kézművesverseny 

országos döntő Badacsonytomaj intézményvezető-

helyettes, 

Görömbeiné Szalay 

Ágnes 

2021. 05. Vadrózsa fesztivál  Tatabánya intézményvezető-

helyettes, 

néptánctanárok 

2021.05.23- 

05.25. 

XXIV. Méta 

fesztivál 

 Balatonboglár intézményvezető, 

néptánctanárok 
 Az esemény megrendezése külső forrás bevonásával történik (Pászti Miklós Alapítvány) 

 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 

2021.06.03. Szily piknik Szabadtéri 

hangverseny a 

fenyőfák alatt 

 intézményvezető, 

szaktanárok 

2021.06.14. Év végi Adminisztrációs  intézményvezető, 
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osztályozó 

tantestületi 

értekezlet 

feladatok 

elvégzése 

intézményvezető-

helyettesek 

2021.06.16. Tanévzáró 

ünnepély 

 JFMK 

Nagyterem 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

tanszakvezetők 

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 

2021.06.19-

21. 

Városünnep Testvérvárosi 

napok 

Fő tér Strack Orsolya, 

Kovács Gábor, Molnár 

Bálint 

2021.06.21-

28. 

Muzsikus Péter 

kalandjai 

zenei tábor Közösségi ház intézményvezető 

 Az események megrendezése külső forrás bevonásával történik (Pászti Miklós Alapítvány) 

 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember        Bolykiné Kálló Eszter  

    intézményvezető 

 

 

  



 

Legitimációs záradék – a nevelőtestület munkatervet elfogadó határozata 
 

 

A Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 2020/2021. évi munkatervét a nevelőtestület 2020. 

szeptember 14 – én megtartott értekezletén elfogadta. 

 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 14. 

 

 

 

 

      PH. 

 

 

         Bolykiné Kálló Eszter 

               intézményvezető 

 

 

 

 

A Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 2020/2021. évi munkatervét megismertem, 

véleménynyilvánítási lehetőségemmel élhettem. 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 14. 

 

 

 

        Ágostonné Szerdahelyi Andrea 

               Szülői Szervezet elnöke 

 

 

 

A Biatorbágyi Pászti Miklós AMI 2020/2021. évi munkatervét megismertem, 

véleménynyilvánítási lehetőségemmel élhettem. 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 14. 

 

 

                           Mohácsy István 

Intézményi Tanács tagja,  

                               Biatorbágy Város Önkormányzata  

                                  Képviselőtestületének delegáltja 

 

 

 

 



                           1. sz. melléklet 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
Az iskola pedagógiai – szakmai, gazdálkodási, törvényességi, munkajogi, tanügyigazgatási és egyéb feladatainak ellenőrzési ütemterve 

Ellenőrzés területe Ellenőrzés módszere Ellenőrzés időpontja/határideje Felelős 

PEDAGÓGIAI – SZAKMAI ELLENŐRZÉS 

Szomszédoló – Önért program 

(óralátogatások) 

óralátogatást követő megbeszélés, 

dokumentumelemzés (hospitálási 

napló)  

a tanév során folyamatosan a 

munkaközösségvezetők által a 

munkaközösségi munkatervekben 

meghatározott időpontokban munkaközösségvezetők 

pedagógus önértékelések  dokumentumelemzés az éves önértékelési terv alapján 

pedagógusok, önértékelési csoport 

tagjai 

pedagógusminősítés megbeszélés, dokumentumelemzés október 1. – november 10. – ig  

pedagógusok, intézményvezető – 

helyettesek  

pedagógusminősítések, 

tanfelügyeleti látogatások  

dokumentumok ellenőrzése, 

látogatások előkészítése és 

lebonyolítása 

az OH által kijelölt látogatási 

időpontokhoz igazodva 

pedagógusok, intézményi 

delegáltak 

a 2021 – es minősítési eljárásba 

bekerülő kollégák jelentkeztetése dokumentumok ellenőrzése 2021. március 

pedagógusok, intézményvezető – 

helyettes  

pedagógusok nevelő – oktató 

munkájának értékelése vezetői óralátogatás, megbeszélés 

óralátogatások: a tanév folyamán 

folyamatosan 

éves értékelés, visszacsatolás: 

2021. június  intézményvezető  

továbbképzési terv dokumentumelemzés felülvizsgálat: 2020. szeptember 

következő tanévre szóló terv 

elfogadása: 2021. március 15.  

intézményvezető  

MUNKAJOGI ELLENŐRZÉS 

A dolgozók alkalmazásának, 

besorolásának, munkaköri 

leírásának ellenőrzése, új dolgozók 

dokumentációjának elkészítése 

munkaügyi dokumentumok 

ellenőrzése, felülvizsgálata 

2020. augusztus 21. – szeptember 

5. – ig  intézményvezető, iskolatitkár  

pedagógus állománytábla, 

közalkalmazotti nyilvántartás, KIR 

alkalmazotti nyilvántartás 

felülvizsgálat, szükséges 

módosítások elvégzése 

2020. szeptember 5. – szeptember 

30. – ig  

intézményvezető, intézményvezető 

– helyettes, iskolatitkár 

átsorolás felülvizsgálat 2021. január 15 – ig intézményvezető, iskolatitkár 
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szabadságnyilvántartás dokumentumelemzés folyamatos iskolatitkár, intézményvezető 

munkaalkalmasság vizsgálat 2020. augusztus üzemorvos, intézményvezető  

    

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS 

Pedagógiai Program  dokumentumelemzés 

2020. július 8.-2020. augusztus 31. 

– ig  intézményvezető 

Különös közzétételi lista  felülvizsgálat, aktualizálás 2020. október 31. – ig  intézményvezető 

TANÜGYIGAZGATÁSI ELLENŐRZÉS 

előzetes tantárgyfelosztás 

KRÉTA felületen történő 

dokumentumelemzés 2020. július 14. 

intézményvezető, intézményvezető 

– helyettesek  

tantárgyfelosztás 

KRÉTA felületen történő 

dokumentumelemzés 2020. szeptember 21.  

intézményvezető, intézményvezető 

– helyettesek  

munkatervek (munkaközösségi) dokumentumok felülvizsgálata 2020. szeptember 5. munkaközösségvezetők 

munkaterv (intézményi) dokumentum felülvizsgálata 2020. szeptember 14. intézményvezető 

órarend, terembeosztás dokumentumelemzés 

2020. augusztus 21 – szeptember 5 

– ig  

intézményvezető, intézményvezető 

– helyettesek  

beiratkozás (tanulói adatlapok, 

szülői nyilatkozatok, hozzájáruló 

nyilatkozat) dokumentumelemzés 2020. október 10 – ig  

intézményvezető – helyettesek, 

iskolatitkár  

órabeosztások, szülői értekezletek  segítségnyújtás, jelenlét 2020. szeptember 7 – 9 – ig   intézményvezető – helyettesek  

KRÉTA e – napló  dokumentumelemzés 

2020. szeptember 1 – től havi 

rendszerességgel  intézményvezető – helyettes  

tanügyi nyilvántartások (beírási 

napló, térítési – és tandíj táblázat, 

tanulói intézményi adatbázis, KIR 

tanulói nyilvántartás) dokumentumelemzés 

2020. szeptember 1 – től 2020. 

október 10 – ig  intézményvezető – helyettesek  

tanév eleji adminisztráció dokumentumellenőrzés 2020. október 10 – ig  intézményvezető – helyettesek  

törzslapok dokumentumelemzés 2020. október 31.  intézményvezető – helyettesek  

statisztika (KIR – STAT)  dokumentumelemzés 2020. október 15.  

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 

félévi tanszaki hangversenyek  meghallgatás 

2020.12.09-12.18.;2021.01.04.-

01.14. 

munkaközösségvezetők, 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 
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félévi adminisztráció (félévi 

értesítők) dokumentumelemzés 2021. január 11-15. intézményvezetőhelyettesek  

tantárgyfelosztás  

dokumentumelemzés 

(felülvizsgálat) 2021. február 20. 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 

művészeti alap – és záróvizsga 

(jelentkezés)  dokumentumvizsgálat 2021. március 30. intézményvezető – helyettes  

felvételi rend dokumentumelemzés 2021. március 31. 

intézményvezető – helyettes, 

intézményvezető 

nyílt napok dokumentumelemzés 2021. április 12.-14. 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 

következő tanév előkészítése (régi 

tanulók adatlapjai, létszámok 

egyeztetése) dokumentumelemzés 2021. április 12 – 16. 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető  

felvételi meghallgatás 

(képességvizsgálat)  személyes ellenőrzés 2021. április 19-20; 23. 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 

év végi vizsgák meghallgatás 2021. május 25.-június 4. 

munkaközösségvezetők, 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 

év végi adminisztráció dokumentumelemzés 2021. június 1. – 11. 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 

beszámolók dokumentumelemzés 2021. június 

munkaközösségvezetők, 

intézményvezető  

GAZDÁLKODÁSI ELLENŐRZÉS 

térítési – és tandíjtáblázat 

összeállítása, változások 

folyamatos nyomonkövetése dokumentumelemzés 

2020. augusztus 21 – szeptember 

30. intézményvezető – helyettes  

térítési – és tandíj befizetés dokumentumelemzés  

2020. szeptember 

2021, február 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető, iskolatitkár 

Hangszercsere program dokumentumelemzés 

előkészítés: 2020. július 22. 

lebonyolítás: 2020. december 31. intézményvezető 

selejtezés, leltározás dokumentumelemzés 2021. június  

intézményvezető – helyettes, 

intézményvezető 

karbantartás (hangszerek, viseletek, 

taneszközök, egyéb eszközök)  bejárás, szemrevételezés a tanév során folyamatosan 

intézményvezető – helyettesek, 

intézményvezető 
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költségvetés előkészítése dokumentumelemzés 2020. december intézményvezető 

havi ellátmány felülvizsgálat 

a tanév során folyamatosan, a 

Tankerület által megadott időpontig intézményvezető 

pályázatok dokumentumelemzés 

a támogatási szerződésekben 

foglaltakhoz igazodva 

intézményvezető – helyettes, 

intézményvezető 

EGYÉB FELADATOK ELLENŐRZÉSE 

honlap, Facebook oldal felülvizsgálat folyamatos 

intézményvezető – helyettes, 

intézményvezető 

tűz – baleset – és munkavédelem  jegyzőkönyv oktatás: 2020. augusztus intézményvezető 

PR tevékenység (JFMK 

műsorfüzet, Körkép, meghívók, 

ajánlók) beszámoló folyamatos intézményvezető 

rendezvények, saját rendezésű 

versenyek beszámoló 

a Munkatervben meghatározott 

időpontok alapján 

intézményvezető – helyettesek, 

munkaközösségvezetők, 

intézményvezető 

tanulmányi versenyek beszámoló folyamatos intézményvezető 

Szülői Szervezet  jegyzőkönyv Munkaterv szerint intézményvezető 

 


