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I. A tervezés jogi háttere 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról 

- A Belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 

- Oktatási Hivatal tanfelügyeleti kézikönyve 

- https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Tanfelugyeleti_kezikonyv.pdf 

- Oktatási Hivatal önértékelési kézikönyve 

- https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Onertekelesi_kezikonyv.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

- https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pe-

dagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf 

- A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI működését 

szabályozó dokumentumok 

 

 

II. Az intézmény adatai 

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. Telefon: +36 (22) 795-240 / +36 (22) 795-241  

E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu 

Igazgató: Török Szabolcs 

Intézmény neve: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI 

OM: 039554 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. Telefon: +36 (22) 500-989 

E-mail: titkarsag@hermannzenesuli.hu 

Intézményvezető: Király István József 

  

mailto:titkarsag@hermannzenesuli.hu
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III. Helyzetkép 

Intézményünkben a 2022/2023-as tanévben az alábbi tanszakokon tanulhatnak a diákok: 

 

• Az intézmény székhelyén alapfokú művészetoktatásban: 

➢ Zeneművészeti ág/klasszikus zene 

fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, vonós tanszak, 

vokális tanszak, zeneismeret tanszak, kamarazene tanszak 

➢ Zeneművészeti ág/népzene  

vonós és tekerő tanszak, fúvós tanszak, pengetős tanszak, akkordikus tanszak, ütős tanszak, 

vokális tanszak, zeneismeret tanszak, kamarazene tanszak 

➢ Zeneművészeti ág/jazz-zene (alapfokon) 

fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, billentyűs tanszak, vonós tanszak, pengetős tanszak, ütős 

tanszak, vokális tanszak, zeneismeret tanszak, kamarazene tanszak. 

 

• Az intézmény székhelyén szakgimnáziumi oktatásban: 

 

2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben 

 Klasszikus zenész II.; Népzenész II.  

2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 

 Klasszikus zenész II.: Billentyűs; Fafúvós; Húros-vonós; Magánénekes; Rézfúvós; Ütős;  

 Népzenész II.: Fafúvós; Húros-vonós; Népi énekes; Ütős 

 

• Az intézmény telephelyein alapfokú művészetoktatásban: 

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola, 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u 14/b,  

➢ Zeneművészeti ág/klasszikus zene 

akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, zeneismeret tanszak 
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Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utca139. 

➢ Zeneművészeti ág/klasszikus zene 

billentyűs tanszak, zeneismeret tanszak 

Fekete István Általános Iskola – 8132 Lepsény, Vasút u. 19. 

➢ Zeneművészeti ág/ klasszikus zene 

fafúvós tanszak (furulya, fuvola),  

➢ Zeneművészeti ág/elektroakusztikus zene 

billentyűs tanszak, zeneismeret tanszak 

➢ Szín- és bábművészeti ág 

színjátszás tanszak 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola - 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 1. 

➢ Zeneművészeti ág/elektroakusztikus zene 

billentyűs tanszak, zeneismeret tanszak 

 

• A tanítás külső helyszínei alapfokon: 

 

Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI 

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 
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Tanszakok/munkaközösségek: 

 

• A 2022/2023-as tanévben az alábbi pedagógusok látnak el tanszak-, munkaközös-

ség vezetői feladatokat: 

Tanszak:      Tanszakvezető: 

Billentyűs főtárgyas (zongora, orgona, harmonika, 

klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard):  Németh Pálné 

Billentyűs melléktárgyi 

(kötelező zongora, korrepetíció): Vajda Zsuzsa 

Vonós (hegedű, brácsa, cselló, bőgő, gitár): Bergerné Szőnyi Anna 

Fúvós (rézfúvós és fafúvós): Acsai Sándorné 

Zeneismeret: Mihály György 

Vegyes (ütő, magánének):  László Szilvia 

Népi: Kneifel György 

Közismereti és osztályfőnöki: Palócz Réka  

 

• A 2022/2023-as tanévben az alábbi pedagógusok Osztályfőnöki feladatokat látnak 

el a szakgimnáziumban: 

 

   9. évfolyam:      Lendvai Tibor 

 10. évfolyam:       Palócz Réka 

 11. évfolyam:       Cserta Gábor 

 12. évfolyam:      Sallér László 

 13. évfolyam:      Vajda Zsuzsanna 

 

Munkarend: 

A pedagógusok kötelező munkabeosztása: 

- Teljes munkaidő: heti 40 óra 

• Kötött munkaidő: heti 32 óra 

• Heti 8 óra: 

✓ 4 óra/hét: a tanítást előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelő-

testület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyette-

sítések 

✓ 4 óra/hét: szakmai feladatok 
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Az intézményvezető-helyettesek kötelező munkabeosztása: 

- Teljes munkaidő: heti 40 óra 

✓ 4 óra tanítási óra 

✓ vezetőhelyettesi feladatok, intézményi munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszol-

gáltatás stb. 

Helyettesítési rend: 

Az intézményvezető távollétében a vezetőhelyettesek látják el az intézmény irányítását. A hatáskö-

rök a munkaköri leírásban meghatározott feladatok, valamint az azonnali intézkedést és döntést 

igénylő feladatok végrehajtására terjednek ki. A vezetőhelyettesekre vagy a nevelőtestület egyes tag-

jaira – esetenként - a döntési jogok átruházása (részben vagy egészben) mindig írásban történik. A 

helyettesítési rendről az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen rendelkezik. 

Intézményvezető kötelező munkabeosztása: 

- Teljes munkaidő: heti 40 óra 

✓ 2 óra tanítási óra 

✓ vezetői feladatok, intézményi munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás 

stb. 

 

A szervezeti kultúra fejlesztése: 

Az új kollégák befogadásának folyamata: 

Új pedagógust a vezető, a helyettesek és a munkaközösség tagjai támogatnak, segítenek. A beillesz-

kedés folyamatában kiemelten fontos az új kolléga és a közvetlen munkatársainak együttműködése. 

Fontos egymás óráinak látogatása belső hospitálással, valamint az iskola életét meghatározó alap-

dokumentumok, belső szabályzók megismerése. Szükséges a helyi szokások, hagyományok megis-

merése és az egymás mellett működő csoportok életének összehangolásába való bekapcsolódás, 

együttműködés. 

A pedagógiai munkát segítő kollégák betanulásának és munkájának irányítása az intézményvezető 

és az intézményvezetőhelyettesek feladata. 

A vezetőség igyekszik olyan ösztönző rendszert kialakítani (nem pénzbeli juttatások), melyek to-

vább erősíthetik a jó munkahelyi légkört, az intézményért, közösségért végzett feladatok egyéni és 

csapatban történő megvalósulását. A jó hangulatú műhelymunka megvalósulásáért mindenkinek 

önzetlenül kell cselekednie. 
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- Közös döntések meghozatala előtt törekedni kell az egyéni érdekeket összeegyeztetni a közösség 

érdekeivel, a normákkal, elvárásokkal (partneri elégedettség – szülők) és a képviselt értékekkel. 

- Legyünk képesek a megújulásra, befogadásra; - vegyük észre az új igényeket, egyéni és szervezeti 

szükségletek összehangolása. 

- A Hermann Iskola jó hírnevének folyamatos ápolása. 

- Az önművelés, megújulás, folyamatos fejlődés és tanulás képviseljen számunkra értéket. 

- A jól végzett munka „nyerje el méltó jutalmát”, megdicsőülés – ez legyen a követendő minta, 

példa. Közös teherviselés megvalósulása - „mindenki jó valamiben”; - egyes kollégák erősségeinek 

megtalálása, kiemelése. 

- A szervezet tagjai figyeljenek egymásra, az elfogadás-befogadás legyen természetes mindenki szá-

mára, törekedjünk a másik megismerésére, tiszteletére. 
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IV. A tanév helyi rendje 

Tanítási napok száma: 

✓ AMI: 183 nap 

✓ Szakgimnázium: 179 nap 

Főbb elemek: 

 Tanév: 2022. szeptember 1-től - 2023. augusztus 31–ig 

Tanítási év: 

✓ AMI, SZG. 9.-10.-11. évfolyamokon: 2022. szeptember 1-től (Cs.) 2023. június 15-ig (Cs.) 

✓ SZG 12. évfolyamokon: 2022. szeptember 1-től (Cs.) 2023. május 4-ig (Cs.) 

A tanév első félévének vége: 

✓ AMI, SZG: 2023. január 20. (P.) 

✓ A tanulmányi értesítőket 2023. január 27-ig (P.) kell kiosztani. 

 

Értekezletek: 

✓ 2022. augusztus 22. hétfő, 10:00 óra – alakuló értekezlet 

✓ 2022. augusztus 30. kedd, 14:00 óra – tanévnyitó értekezlet 

✓ 2022. októbert 25. kedd, 9:00 óra - középfokú nevelési értekezlet 

✓ 2023. január 23. hétfő, 9:00 óra – SZG - osztályozó értekezlet 

✓ 2023. január 23. hétfő, 14:00 óra – félévzáró értekezlet 

✓ 2023. március 24. kedd, 9:00 óra - középfokú nevelési értekezlet 

✓ 2023. május 05. péntek 15:00 óra - osztályozó értekezlet 12. 13. évfolyam 

✓ 2023. június 15. csütörtök 15:00 óra – SZG - osztályozó értekezlet 

✓ 2023. június 28. szerda, 16:00 óra – tanévzáró értekezlet 

✓ Tanszakvezetői értekezletek minden hónap utolsó (tanítási) keddjén 11– 12 óráig 

✓ Nevelőtestületi értekezletek keddenként 11:00-12:00 óráig, alkalomszerűen,  
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Fogadó órák, szülői értekezletek: 

✓ alapfokon a tanárok egyénileg tervezik az első két tanítási hét folyamán 

✓ középfokon:  2022. szeptember – csak szülői tájékoztató 

2022. október 28. (P.) 

2023. március 31. (P.) 

Vezetői fogadóórák: 

Király István ig.: péntek 15.:00-16:00 

Miklós Laura igh.: hétfő 14:00-15:00 

Fóris István igh.: hétfő 13:00-14:00 

Sallér László igh.: kedd 15:00-16:00 

 

Nyílt napok: 

✓ Középfokon 

• Szakmai – nyílt nap: 

2022. november 12. szombat, 10.00 óra 

• Konzultációk: 

2022. december 5. 6. hétfő, kedd, 10.00 óra 

2023. január 24. 25. kedd, szerda, 10.00 óra 

 

✓ Alapfokon hangszerbemutató előadások:  

2023. április 24. 25.(H. K.); május 15. 16. 17. (H. K. Sze.) 

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés  

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló a 22/2022. (VII. 29.) rendelet szerint 

• A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi  

kompetenciáit vizsgáló mérés 

• Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 
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Tanítás nélküli munkanapok: 

AMI: 4 nap 

1. 2022. október 15 

2. 2023. január 23. 

3. 2023. február 24. 

4. 2023. április 5. 

 

Szakgimnázium: 8 nap 

 

1. 2022. október 15. 

2. 2022. december 19. Pályaorientációs Nap  

3. 2023. január 23. 

4. 2023. február 15. DÖK nap 

5. 2023. február 24. 

6. 2023. április 5. 

7. 2023. május 8. 

8. 2023. május 9. 

 

Szünetek, ünnepnapok: 

- Az őszi szünet 2022. október 31-től 2022. november 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). 

- A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). 

- A tavaszi szünet 2023. április 6-tól 2023. április 11-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda). 

 

 

Vizsgaidőszakok, vizsganapok 

Alapfokú művészeti iskolában: 

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A 

vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. Ennek kezdete: 2023. május 25. csütörtök. 

✓ Jelentkezési határidő művészeti alap, illetve záróvizsgára elmélet és főtárgyból:  

2023. március 31. (P.) 

✓ Jelentkezési határidők osztályozó vizsgára AMI-ban:  

1. félév: 2022. december 9. (P.) 

2. félév: 2023. május 5. (P.) 
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Szakgimnázium: 

✓ Érettségi írásbeli vizsga - A Belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 

2022/2023. tanév rendjéről1. melléklete szerint 

 

✓ Középszintű szóbeli érettségi vizsga - Időpont: 2023. június 19. 20. 

Állami és iskolai ünnepek, megemlékezések: 

Esemény Ideje Felelős 

Tanévnyitó ünnepély SZG szeptember 1. (Cs.) 9:00  Fóris István igh. 

Tanévnyitó ünnepély, AMI szeptember 2. (P.) 17:00  Fóris István igh. 

Zene világnapja október 1. (Szo.) Fóris István igh. 

Megemlékezés az aradi vérta-

núkról (október 6.) SZG 

Tanórák keretében Mayer Gábor 

történelem tanár 

Szalagavató Ünnepség SZG december 11. szombat Sallér László igh. 

Megemlékezés október  

23-áról SZG 

október 21. (P.) 12:30 Cserta Gábor osztályfőnök 

+ 11. oszt 

A magyar nyelv napja novem-

ber 13. SZG. 

november 11. (P.) 12:30 Dézsenyiné Kiss Éva 

magyar tanár 

Karácsonyi Ünnepség – intéz-

ményi szintű 

december 20. (K.) 17:00 Fóris István 

Magyar Kultúra Napja megem-

lékezés jan. 22. – SZG 

január 20. (P.) 12:30 Dézsenyiné Kiss Éva  

magyar tanár 

Kommunista és egyéb diktatú-

rák áldozatainak emléknapja - 

SZG  

február 23. (Cs.) Mayer Gábor 

történelem tanár 

Megemlékezés 1848 tavaszáról 

– SZG 

március 14. (P.) 12.30 Palócz Réka osztályfőnök + 

10. oszt. 

A magyar költészet napi meg-

emlékezés – SZG  

április 12. (Sze.) Dézsenyiné Kiss Éva  

magyar tanár 

Holokauszt áldozatainak em-

léknapja ápr. 16. – SZG 

április 14. (P.) 12.30 Mayer Gábor  

történelem tanár 

Nemzeti Összetartozás Napja június 2. (P.) Lendvai Tibor osztályfőnök 

+ 9. oszt. 

Ballagás - SZG május 2. (Szo.) Sallér László igh. 

Tanévzáró ünnepély SZG június 21. (Sze.) 10.00 Fóris István igh. 

Tanévzáró ünnepély AMI június 21. (Sze.) 17.00 Fóris István igh. 
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Versenyek 

A Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek:  

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére és azok válogatói: 

• X. Országos Ádám Jenő Dalverseny 

• XI. Országos Fuvola-Duó Verseny 

• XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny 

• XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny 

• IX. Országos Népzenei Verseny 

• XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny 

• X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára 

• X. Országos Zenekari Verseny 

Versenyek a művészeti szakgimnáziumok részére: 

• VIII. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny 

• VII. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny 

• XVIII. Országos Hegedűverseny 

• X. Országos Kamarazene Verseny 

• XIV. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny 

• XXII. Országos Népművészeti Verseny 

• XIV. Országos Starker János Gordonkaverseny 

• VIII. Országos Zeneszerzés-Verseny 

 

Egyéb tanulmányi versenyek, szakmai találkozók, rendezvények, melyeken növendékeink és kollégáink részt 

vesznek a tanév során: 

Ezen rendezvényeket a munkaterv mellékletét képező tanszaki munkatervek részletesen tartal-

mazzák.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/x_orszagos_adam_jeno_dalverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xi_orszagos_fuvola-duo_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xiii_orszagos_kodaly_zoltan_szolfezs-_es_nepdaleneklesi_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xvii_orszagos_koncz_janos_hegeduverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/ix_orszagos_nepzenei_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/xvi_orszagos_utohangszeres_kamaraverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/x_orszagos_verseny_a_tovabbkepzo_evfolyamokra_jaro_tanulok_szamara.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/alapfoku/x_orszagos_zenekari_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/viii_orszagos_bracsa-_es_nagybogoverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/vii_orszagos_csembalo-_es_blockfloteverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/xviii_orszagos_hegeduverseny_.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/x_orszagos_kamarazene_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/xiv_orszagos_kodaly_zoltan_szolfezs-_parosenek-_es_nepdaleneklesi_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/xxii_orszagos_nepmuveszeti_verseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/xiv_orszagos_starker_janos_gordonkaverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2022_2023_vk/kozepfoku/viii_orszagos_zeneszerzes-verseny.pdf
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V. Kiemelt céljaink és feladataink 

Céljaink: 

- A tanulók érdekeinek tiszteletben tartásával nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása; 

- Törvényes és színvonalas intézményműködés; 

- Beiskolázás elősegítése az alapfokú művészeti iskolában és a szakgimnáziumban egyaránt; 

- Magyar kulturális értékek közvetítése; 

- A pedagógiai programban megfogalmazott hagyományain őrzése és szakmai céljaink telje-

sítése; 

- A tanfelügyeleti és minősítési eljárások sikeres lebonyolítása; 

- A partneri elégedettség növelése – elsősorban szülői; 

- A tehetséggondozás; 

- Az iskolában működő kórus és zenekarok támogatása; 

- A szakmai munka támogatása, színvonalának további erősítése, értékmegőrzés; 

- Szervezetfejlesztés és csapatépítés. 

 

Minőségi célok: 

- Új kollégáink beilleszkedésének támogatása; 

- Gyakornok kollégáink és mentoraik szakmai munkájának folyamatos támogatása, segítése; 

- Folyamatos, pontos, megbízható információ áramlás biztosítása; 

- Az elfogadott önértékelési célok eredményességének, megvalósulásának elősegítése; 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

- Tudásátadás lehetőségének szervezése 

- Nevelői értekezlet /előadásokkal/ 

- Bemutató foglalkozások – házi bemutatók; jó gyakorlatok „átadása” 

- Vezetői ellenőrzés /tervezés, gyakorlat/ 

- Szakmai munkaközösség szervezés – felülvizsgálat, vita, konszenzus, kipróbálás, pedagógiai 

folyamatok ellenőrzése; 



 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.  OM azonosító: 039554  tel: +36-22/500-989 
 

titkarsag@hermannzenesuli.hu  www.hermannzenesuli.hu 

16 
 

- Felkészülés a minősítési eljárás lebonyolítására és a tanfelügyeleti – szakmai ellenőrzésre 

(BECS bevonása); 

- A kiemelt nevelési területhez kapcsolódóan: módszertani ismeretek felfrissítése, gyakorlati 

bemutatók szervezése; 

- Szakmai fejlődés – házi továbbképzéseken, (hospitálások) tanfolyamokon, továbbképzése-

ken való részvétel; 

- Az előző nevelési évben elsajátított ismeretek alkalmazása – tanulás tudatos tervezése, kol-

légával való összedolgozás, digitális kompetencia fejlesztése; 

- Pedagógusi önértékelés, dokumentumok előkészítése, feltételek megteremtése; 

 

VI. Pedagógus minősítési eljárás 

A minősítési rendszer céljai: 

1. A köznevelés rendszerének eredményesebbé tétele. 

2. A pedagóguskompetenciák értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. 

3. A nevelő-oktató munka eredményességének növelése. 

4. A minőség elismerése és jutalmazása. 

5. A pedagógusok hívatásbéli továbbfejlődésének ösztönzése. 

6. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. 

A minősítési rendszer a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző fokoza-

tokat állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez. 

A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást az Oktatási Hivatal szervezi meg és folytatja le. A minő-

sítő vizsga és a minősítési eljárás rendjét, ennek tartalmi elemeit és módszertanát a Korm. rendelet 

mindenkori hatályos rendelkezései szabályozzák. 
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A 2022/23-es tanévben minősítési eljárásra, vizsgára váró kollégák: 

Portfólióvédésre készülnek 

- Pusztai Diána - Pedagógus I. 

- Cserta Balázs - Pedagógus II. 

- Kolonicsné Sándor Zsuzsanna – Pedagógus II. 

- Lendvai Tibor – Pedagógus II. 

 

Portfóliót készítenek 2022. november 30-ig: 

- Kárpáti Ágnes - mesterpedagógus 

- Molnár Orsolya - mesterpedagógus 

- László Szilvia - Pedagógus II. 

- Molnár Réka - Pedagógus II. 

- Németh Pálné - Pedagógus II. 

 

 

VII. Önértékelés 

Az önértékelés, a külső tanfelügyeleti ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját 

képező minősítési rendszer működéséből adódó feladatok ellátása 

Intézményvezetés felelőssége: 

- az ellenőrzésre kijelölt pedagógusok felkészítése a minősítésre és a tanfelügyeleti ellenőr-

zésre; 

- intézményi önértékelés jogkövető megszervezése; 

- a már bevezetett tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlat tovább folyta-

tása; 

- a személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 
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Pedagógusok felelőssége: 

- abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél, minősítési eljárás alatt felkészültsé-

güket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intéz-

ményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja: 

• a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 

• a dokumentum ellenőrzés során 

• az interjú és a portfólióvédés során 

• intézményvezetői ellenőrzés során 

 

Az Önértékelési csoport kiemelt feladatai: 

- A tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítésében, szervezési feladatokban és a lebonyolításban 

való részvétel; 

- A pedagógus önértékelés lebonyolításában a hattagú értékelési csoport kitüntetett szerep-

vállalása; 

- Az informatikai támogató felület megismerése és az adatok feltöltésének elsajátítása; 

- A vonatkozó törvények és jogszabályok folyamatos tanulmányozása, közös értelmezése és 

a változások nyomon követése; 

- Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) 

szerinti működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megté-

tele; 

- A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez - igény szerint tudásmegosztással tör-

ténő segítségnyújtás;  
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VIII. Tanfelügyelet és vezetői ellenőrzés 

 

A tanfelügyelet célja: 

A tanfelügyelet rendszerének működtetését az Nkt. 78.§ (1) bekezdésének f) pontja írja elő, az el-

lenőrzés kereteit ugyanezen törvény 86–87. §-a rögzíti. A 87. § (3) bekezdése alapján: „Az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti 

ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.” 

A jogszabályok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, intézmény-

vezetők és intézmények pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés mi-

nőségének javítása érdekében. Ennek megfelelően a tanfelügyelet egy olyan eszköz, amely a közne-

velési rendszer más mérési-értékelési elemeivel együtt a tervezésre és megvalósításra építve hatá-

rozza meg a következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása mellett az ellen-

őrzés másik fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása a peda-

gógus, a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja a megerősítés és a fejlesz-

tés. 

Tanfelügyelet időpontjai: 

Az OH a 2022/2023-as tanévben intézményünkben Intézményi és vezetői tanfelügyeletet tervezett 

be. 

 

IX. Tervezett felújítások és szakmai fejlesztések 

Karbantartási munkálatok (épület, hangszer) 

- A folyamatos karbantartási munkálatok mellett (eseti villany és vízszerelés) elsősorban az épület 

állagának megóvása, a funkcióhoz való folyamatos karbantartás, alakítás a feladat. Az eseti kar-

bantartásokat az erre a célra felvett alkalmazott, gondnoki és karbantartói feladatokat végezve 

látja el. A szakipari munkákat igénylő karbantartási munkákat, hibák elhárítását a fenntartó el-

járásendjének megfelelően végeztetjük el. 

- A zongorák rendszeres hangolása a megfelelő szakmai színvonalú munka végzéséhez elenged-

hetetlen. Ezen munkákat külső szakember bevonásával a fenntartó eljárásendjének megfelelően 

végeztetjük el. Sajnos a zongorák nagyrészének állapota nem teszi lehetővé a precíz hangolást. 

A zongorák felújítása elengedhetetlenül fontos. Az ezzel kapcsolatos szakértői vélemény a mun-

katerv mellékletei között olvasható. 
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- Egyéb hangszerek tekintetében – a Kodály Hangszercsere Programnak is nagymértékben kö-

szönhetően - az intézmény jól ellátott. A hangszerek karbantartását az erre a célra felvett alkal-

mazottak, vonós, illetve fúvós hangszerész látják el. E tekintetben a fenntartót az esetleges 

anyagszükséglet költségei terhelhetik. 

- Az épület tekintetében szükséges a tantermek visszhangjának és a tantermek közötti áthallásnak 

megszüntetése (20/2012 EMMI rend. – egészségügyi és munkavédelmieszközök) 

 

Megoldandó feladatok: 

✓ A nyílászárók hőszigetelő képessége az épület gazdaságos működését nem tudja biztosí-

tani ezek felújítása, cseréje elengedhetetlen feladat. Kérjük a fenntartó segítségét. 

✓ A vizes blokkok felújítása szintén halaszthatatlan. Kérjük a fenntartó segítségét. 

 

Az intézmény bevételének növelése érdekében mit tervez a tanév során 

- Az iskola szakmai programjainak színesítése, színvonalassá tétele érdekében törekszik pá-

lyázati források bevonására. 

 

X. Belső ellenőrzés rendje 

A hatályos SZMSZ „A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje” tartalmazza.  



 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.  OM azonosító: 039554  tel: +36-22/500-989 
 

titkarsag@hermannzenesuli.hu  www.hermannzenesuli.hu 

21 
 

XI. Mellékletek: 

1. Belső Ellenőrzési csoport 2022-es munkaterve 

Önértékelési terv  

Készítette: A Belső Ellenőrzési Csoport (BECS)  

I. Jogszabályi háttér  

2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

 

II. A dokumentum hatálya  

A dokumentum kiterjed az intézmény minden pedagógusára.  

III. A dokumentum érvényessége  

Jóváhagyásától számított munkanaptól kezdve a 2021. év végéig.  

IV. Az intézmény tagjainak feladatmegosztása  

– Dokumentum elemzés: tanterv –tanmenet –óraterv  

Óralátogatás: 2-2 óra az érintett pedagógusnál  

– Interjúk:  

Interjú az érintett kollégával  

Vezetői interjú  

– Kérdőívek:  

Önértékelési kérdőív: 1 db  

Munkatársi kérdőív: 10 db  

Szülői kérdőív: 15 db  

Tanulói kérdőív: 10 db (Zeneművészeti szakgimnázium esetén)  

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az érintett 

kollégával való egyeztetés után.  

A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 hét.  

– Feltöltés az OH online felületére.  

V. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei  

– akik tanfelügyeleti ellenőrzést kap  

– akiknek a minősítése várható  

– vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van.  

– fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat.  

Az Önértékelések ütemezése  

Január-Február  

Miklós Laura  

Varga Bence  

Erdei Máté  

Hartyányi Zsuzsanna  
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Március-Április  

Berki Lilla  

Jónás Kriszta  

Miniska Mónika  

Pusztai Diána  

Május-Június  

Kadácsi Tamara  

Jákli Bernadett  

Bertáné Bevíz Ágnes  

Korb Tamás  

Vajda Zsuzsanna  

Szeptember-Október  

Borsos Dominika  

Lakatosné Tolnai Gabriella  

Jobbágy Bence  

Mihály György  

Polgár Anikó  

Juhász Hedvig  

November-December  

Lorászkóné Képli Anita  

Molnár Orsolya  

Sárkány Katalin  

Nemes Katalin Szkibó Gergő  

Csőke Andrea  

 

Székesfehérvár, 2022. január 5.  

Király István  

igazgató  
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2. Munkaközösségek, tanszakok éves munkaterve 

Billentyűs Főtárgyas Tanszak munkaterve 

 
A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola Billentyűs Főtárgyas Tanszaka a tanszaki Alakuló Értekezleten (2022.08.22.) elhangzottak 

alapján alábbi tanszaki munkatervet alkotta a 2022/23-as tanévre. 

A tanszakon tanító tanárok (az intézmény billentyűs főtárgyat oktató tanárai):  

1. Borsos Dominika - harmonika 
2. Csehó Larisza - zongora 
3. Deák Rita Panna - zongora 
4. Fornai Miklós - zongora 
5. Gévai-Csőke Andrea - zongora 
6. Huszár-Rickó Viktória - zongora 
7. Kárpáti Ágnes - zongora 
8. Kolonicsné Sándor Zsuzsanna - zongora 
9. Korb Tamás – zongora, orgona 
10. Kovács Éva Mária - zongora 
11. Köhler Teodóra - zongora 
12. Miklós Laura – zongora, alapfokú igazgatóhelyettes 
13. Miniska Mónika - zongora 
14. Molnár Orsolya - zongora 
15. Molnár Réka - zongora 
16. Nagyné Szűcs Éva - zongora 
17. Nemes Katalin - szintetizátor–keyboard 
18. Németh Pálné - zongora 
19. Oláhné Nagy Klára - zongora 
20. Szabó Dávid - zongora 
21. Szokolai Zoltán - harmonika 
22. Teleki Miklós – zongora, orgona 
23. Izinger Attila - zongora 
24. Vasvári Tamás - zongora 
25. Vékás Kovács Zsófia - zongora 
26. Vajda Zsuzsanna - zongora 

Telephelyek, ahol az intézmény részéről billentyűs főtárgyas oktatás folyik:  

- Fekete István Általános Iskola, Lepsény 

- Gárdonyi Géza Általános Iskola, Gárdony 

- Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola  

- Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézmény 
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Külső helyszín, ahol az intézmény részéről billentyűs főtárgyas oktatás folyik: 

- Hétvezér Általános Iskola 

A tanszak 2022. október 1-jei tanulólétszáma a féléves beszámolóban kerül majd feltűntetésre. 

 

Versenyek a tanév folyamán: 

A tanszakon tanító kollégák fontosnak tartják, hogy növendékeik minél többször szerepeljenek, 

illetve elinduljanak különböző zenei versenyeken. A Billentyűs Főtárgyas Tanszak idén is nagy 

hangsúlyt fektet a növendékek versenyen való szereplésére, megmérettetésére.  

A Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek és azok vá-

logatói: 

X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára Oltai Adrienne emlékére 

(Szentendre, 2023. március 31-április 2) 

2023. márc. Országos Zeneszerző verseny 

Más versenyek: 

Alapfok: 

2022. nov. 16-18. Farkas Ferenc Zongoraverseny, Dunakeszi (3 fő tanuló) 

2022. nov. 24-26 International Mozart Competition, Brno (Csehország) (3 fő tanuló) 

2023. április 05. VI. Szanyi Irma Zongoraverseny, Székesfehérvár (20 fő tanuló) 

2023. tavasz - Sistrum Zenei Versenyek (Szombathely) (4 fő tanuló) 

2023. tavasz Zenevarázslat, Kaposvár (4 fő tanuló) 

Középfok: 

2022. okt. 8-13.Targu Mures „Marosvásárhely” International Piano Competition (2 fő ta-

nuló) 

2022. nov.24-26 International Mozart Competition, Brno (Csehország) (2 fő tanuló) 

Kurzusok: 

Alapfok:  

Amennyiben anyagi feltételek megteremtődnek Császár Zsuzsanna, vagy Holics László tanár urat 

szeretnénk meghívni.  
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Középfok: 

Az idei tanévben a szakgimnázium növendékei számára 2023. tavaszán tervezzük a zongora kur-

zust. Kurzusvezető tanár: dr. Eckhardt Gábor, Borbély László, Holics László a Zeneakadémia ta-

nára.  

A kurzus várható időpontja: 2023. március vége, április eleje. 

Egyéb hangversenyek: 

- Szanyi zongoraverseny induló növedékek hangversenye: 2023. márc. 22. szerda 17. 00 
Nagyterem 

- Farsangi billentyűs tanári hangverseny 2023. febr. 10. péntek 

Minősítések, pedagógus önértékelés: 

Kolonicsé Sándor Zsuzsanna,  

Németh Pálné és Molnár Réka portfóliót készít. 

Vizsgák/ meghallgatások: 

Alapfok: 

A 2011. évi CXC. törvény 16. § (3) bekezdése értelmében az alapfokú művészeti iskola zeneművé-

szeti ágán térítési díj fizetése ellenében minden növendéknek tanévenként egy művészi előadás és 

egy meghallgatás (év végi vizsga) lehetőségét biztosítjuk. 

• A művészi előadás (tanszaki hangverseny) műsorát a főtárgy tanár köteles írásban leadni az 

alapfokú igazgatóhelyettesnek és az enaplóban  is szükséges növendékenként dokumen-

tálni. 

• Az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban az év végi beszámoló anyagát a nö-

vendék háromtagú bizottság előtt adja elő. Az év végi beszámolók szülők számára nem 

látogathatóak, kollégák az adott főtárgy tanár engedélyével hallgathatják meg azt. Szakmai 

megbeszélésre a vizsga után van lehetőség. A vizsgák értékelésénél a vizsga- és a képzési 

rendszerhez használatos záradékokat használjuk. 

• A tanszak az év végi meghallgatás/vizsga (beszámoló) anyagát évfolyamonként Az alap-

fokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja (27/1998. MKM rendelet) 

alapján állította össze. Az adott növendék beszámoló anyagát az e-naplóban minden nö-

vendéknél külön dokumentáljuk. 
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• Rendkívüli előrehaladás esetén félévkor egy, év végén két vagy több évfolyam követelmé-

nyének teljesítéséből osztályozó vizsgát tehet a tanuló. Engedélyezését írásban kell kérni. A 

kérelmet (formanyomtatvány) a vizsgaidőszak megkezdéséig az intézmény vezetőjének kell 

benyújtani.  

A 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet alapján a főtárgyi év végi vizsgákat 2023. május 25. és június 

15. között tartjuk. 

Alapfokon az alap- illetve záróvizsga időpontja: 2023. június 09.(péntek) 14:00 óra. Amennyiben a 

növendék nem tud megjelenni az alap- ill. záróvizsgán, indokolt esetben - tanszakvezetői engedély-

lyel - 2023. június 07-09. között külön leteheti ezt a vizsgát. Ebben az esetben az eredeti alap- ill. 

záróvizsga bizottság összehívása a főtárgy tanár feladata. Amelyik kolléga igényli, növendékei szá-

mára félévi meghallgatást is tartunk. 

Az év végi vizsga anyaga évfolyamonként „A” tagozaton: 

♫ Előképző évfolyamok (EK 1- 2. osztály) 

Mindkét évfolyamban három darab. (Az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető kereszt-

metszetet az elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről.) 

♫ Alapfokú évfolyamok (1-6. osztály) 

Minden évfolyamban három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 

♫ Továbbképző évfolyamok (TK. 7-10. osztály) 

Minden évfolyamban két különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül.  

„B” tagozatos növendékekre vonatkozó rendelkezések: 

Részletes kifejtése a” B-s vizsgaszabályzatban” , amit az éves munkatervhez csatoltan küldünk. 

o „A 2022-2023-as tanév „B” tagozatos növendékei:  

Köhler Teodóra 1 fő tanuló  
Kovács Éva: 1 fő tanuló 
Németh Pálné: 5 fő tanuló 
Az eddigi gyakorlatot folytatva évente három „B” tagozatos vizsga-meghallgatást tartunk, melynek 

időpontjai:  

 - 2022. november 18. (péntek) 

A meghallgatáson 2 különböző stílusú és karakterű művel kötelező a részvétel. 

 - 2023. január 27. (péntek) 

A meghallgatáson 2 különböző stílusú és karakterű művel kötelező a részvétel. 
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 - 2023.június 02. (péntek) 

 - Az év végi beszámolón kötelező 3 különböző stílusú és karakterű mű előadása. 

A meghallgatások 14:00 órakor kezdődnek a Nagyteremben. 

Középfok: 

A szakgimnáziumi évfolyamokon a billentyűs főtárgyas vizsgák az adott évfolyamra vonatkozó kö-

zépfokú tanterv előírásai szerint történnek. Az anyagot a tanterv előírásai alapján a főtárgy tanár 

állítja össze és dokumentálja az e-naplóban. A vizsgák szülők által nem látogathatóak, de az intéz-

mény tanárai nevelési, oktatási céllal – nem vizsgabizottsági tagként - meghallgathatják azokat. 

A szakgimnáziumi főtárgy vizsgák időpontja félévkor 2022. december 16. vagy december 19. a 

középfokú billentyűs főtárgy tanárok megegyezése alapján, valamint a tanév végén 2023. június 08-

án vagy június 09-én (megegyezés szerint). 

Alkalmassági meghallgatások: 

Alapfokon:2023. május 17. 18. 19. (Sze. Cs. P.) 14-18 óráig 

Középfok: 2023. március. 1. (Sz.) és március 14. (K.) 9.00 

Beíratkozás: 

Javaslatunk: a júniusi beiratkozáskor (vagy az alkalmassági meghallgatáskor) az új növendékeknek 

valami kis ajándékkal kellene kedveskedni. 

Egyéb: 

- A tanszakon elsődleges szakmai célkitűzésünk tanulóink zenei kifejezőkészségének, tudatosságá-

nak, színpadi előadókészségének fejlesztése. 

- A vizsgákon felül minden, a tanszakon tanító tanár a tanév folyamán nyilvános tanszaki bemutató 

hangversenyt tart növendékei illetve a szülők, hozzátartozók számára. Iskolai szintű alapfokú nö-

vendékhangversenyeken továbbra is aktívan részt vesznek növendékeikkel a tanszak tanárai, de 

ezeken felül előre nem látható külső szerepléseken is fellépnek növendékeink. 

- Rendszeresen spontán és tervezett szakmai beszélgetéseket folytatunk egymás munkájának segí-

tése érdekében. Célunk a növendéklétszám megtartása, valamint az orgona és harmonika főtárgyas 
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növendékek létszámának növelése. Az előző évhez hasonlóan 5 kamaracsoportot indítunk kötele-

zően válaszható tantárgyként tanszakunkon.  

- A zongora-kamarazene tantárgyat azok a növendékek választhatják, akik szolfézs illetve zeneiro-

dalom kötelező tárgyból már művészeti alapvizsgát tettek. A kamarazene kötelező tárgyat tanuló 

növendékek kötelesek a tanév folyamán legalább egy alkalommal - hangverseny vagy vizsga keret-

ében - tudásukról számot adni. 

- Munkánkhoz kiemelkedő fontosságú, hogy hangszereink minél jobb állapotba kerüljenek. A tan-

termeinkben lévő hangszerek tanévenként legalább egyszeri hangolása és karbantartása elengedhe-

tetlen, de a minőségi munka érdekében évente két alkalommal lenne indokolt. 

- A hatékony zongoratanítás - tanulás megköveteli, hogy növendékeink otthon is minőségi hang-

szeren tudjanak gyakorolni. Elengedhetetlennek tartjuk és szorgalmazzuk, hogy minden növendé-

künknek legyen otthon akusztikus hangszere. 

- Tanév elején szülői értekezletet, év közben igény szerint fogadó órát tartunk a szülők részére. 

- A tanszaki értekezleteket keddi napokra tervezzük 11 – 12 óráig, alkalomszerűen. 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 05. 

 

  Németh Pálné tanszakvezető  
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Vonós tanszaki munkaterv a 2022/23-as tanévre 

TANSZAK PEDAGÓGUSAI: 

- Bergerné Szőnyi Anna: hegedű, brácsa 

- Bertáné Beviz Ágnes: gitár 

- Burján Gabriella: hegedű 

- Dr. Szabó Balázs: Musica Bella Vonószenekar 

- Guáthné Látos Zsuzsanna: hegedű, szakértő pedagógus 

- Györfi Zsófia: cselló 

- Hartyáni Ágnes: hegedű 

- Hartyáni Zsuzsanna: cselló (SZG és AMI) 

- Jákli Bernadett: gitár 

- Király István: nagybőgő, intézményvezető-helyettes  

- Lókodi – Sziklási Szilvia: hegedű (SZG és AMI) 

- Svéd Fanni Virág: cselló - GYED 

- Sárkány Katalin: hegedű (SZG és AMI) 

- Szabacsi Nándor: gitár 

- Szkibó Gergő: gitár (SZG és AMI) 

Esemény megneve-

zése 

Tervezett 

időpont 

Helyszín Felelős Növen-

dék 

Kiadás 

Alakuló értekezlet 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

2022.08.22. Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Bergerné 

Szőnyi 

Anna 

  

Európai Vonósnégyes 

Fesztivál vendégeinek 

fogadása 

2022.09.23-

25. 

Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Bergerné 

Szőnyi 

Anna 

  

XVII. Országos 

Koncz János Hege-

dűverseny területi válo-

gatójára nevezési határidő 

2022.09.21. Hermann L. 

AMI 

Fóris István  útiköltség, 

étkezési 

költség 

Zene világnapja alkal-

mából fellépések, 

szakmai programok 

2022.09.30.  Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

  

XVIII. Országos He-

gedűverseny (SZG) 

országos forduló nevezési 

határideje 

2022.10.17. Hermann L. 

SZG 

Fóris István   
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XVII. Országos 

Koncz János Hege-

dűverseny országos 

döntőjére nevezési ha-

táridő 

2022.10.25. Hermann L. 

AMI 

Fóris István  útiköltség, 

étkezési 

költség 

Őszi szünet 2022.10.29 – 

2022.11.06. 

    

B tagozatos – negyed-

éves meghallgatás 

2022.11.07 - 

11. között 

Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Vonós tan-

szak peda-

gógusai 

B tagoza-

tos tanulók 

 

Tátrai Farkas Fischer 

Annie ösztöndíjas, 

zeneakadémiai dokto-

randusz hallgató gi-

tárkoncertje 

2022 ősze     

100 Hegedűs Talál-

kozó 

2022.11. 16. 

vagy 19. 

ARSO – 

egyeztetés 

alatt 

Vonós tan-

szak peda-

gógusai 

  

 9. Szeged IGF Nem-

zetközi Gitárverseny 

2022.11.19. Szeged   útiköltség, 

étkezési 

költség, 

szállás 

költség 

XVII. Országos 

Koncz János Hege-

dűverseny 

2022.11.25 – 

27. 

Szombat-

hely 

Vonós 

munkakö-

zösség he-

gedűtanárai 

 útiköltség, 

étkezési 

költség, 

szállás 

költség 

XVIII. Országos He-

gedűverseny (SZG)  

2022.12.02-

04. 

Győr Sárkány 

Katalin, Ló-

kodi-Szik-

lási Szilvia 

 útiköltség, 

étkezési 

költség 

VIII. Országos Brá-

csa – és Nagybőgő-

versenyre nevezési ha-

táridő 

2022.12.15. Hermann L. 

SZG 

Fóris István  útiköltség, 

étkezési 

költség 

Zeneművészeti szak-

gimnáziumba felvéte-

liző növendék felké-

szítése és részvétele 

konzultációs napokon 

2022. novem-

ber - decem-

ber 

Hermann L. 

AMI 

Vonós tan-

szak peda-

gógusai 

  



 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.  OM azonosító: 039554  tel: +36-22/500-989 
 

titkarsag@hermannzenesuli.hu  www.hermannzenesuli.hu 

31 
 

Szakgimnáziumi kon-

zultációs nap megva-

lósítása vonós mun-

kaközösség  részéről 

2022. novem-

ber - decem-

ber 

Hermann L. 

SZG 

SZG peda-

gógusok 

  

Iskolai és egyéb vá-

rosi helyszíneken Mi-

kulás napi, ádventi, 

karácsonyi hangverse-

nyen történő szerep-

lések 

2022 decem-

bere 

Hermann L. 

SZG és 

AMI; egyéb 

városi hely-

színek 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

Musica 

Bella Vo-

nószene-

kar 

 

Téli szünet 2022.12.22 – 

2023.01.02. 

    

Alapfokú félévi meg-

hallgatások, vizsgák 

és szakgimnáziumi 

félévi vizsgák 

(01.20. – I. félév 

vége) 

2023.01.03 – 

20. 

Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

  

X. Országos Kamara-

zene Verseny nevezési 

határideje 

2023.01.06. Hermann L. 

SZG 

Fóris István   

X. Országos Verseny 

a Továbbképző Évfo-

lyamokra Járó Tanu-

lók Számára nevezési 

határidő a területi váloga-

tóra 

2023.01.09. Hermann L. 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

 útiköltség, 

étkezési 

költség 

Félévi értesítő kiadá-

sának határideje 

2023.01.27. Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

  

VIII. Országos Brá-

csa-és Nagybőgő Ver-

seny 

2023.02.02-

04. 

Budapest Bergerné 

Szőnyi 

Anna, Ki-

rály István 

 útiköltség, 

étkezési 

költség 

 

Gitárkurzus a Her-

mannban 

2023.02. Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Szkibó 

Gergő, Sza-

bacsi Nán-

dor, Ber-

táné Beviz 

Ágnes, Jákli 

Bernadett 
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XI. Országos Starker 

János Gordonkaver-

senyre nevezési határidő 

2023.02.15. Hermann L. 

AMI 

Fóris István   

X. Országos Kamara-

zene Verseny (SZG) 

2023.02.24-

26. 

Szeged SZG peda-

gógusok 

 útiköltség, 

étkezési 

költség 

Zeneművészeti szak-

gimnáziumba felvéte-

liző növendék felké-

szítése és részvétele 

konzultációs napokon 

2023. január - 

február 

Hermann L. 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

  

Szakgimnáziumi kon-

zultációs nap megva-

lósítása vonós mun-

kaközösség  részéről 

2023. január - 

február 

Hermann L. 

SZG 

SZG peda-

gógusok 

  

Zeneművészeti szak-

gimnáziumba felvéte-

liző növendék felké-

szítése és részvétele a 

felvételi meghallgatá-

sokon (rendes és pót) 

2023. február 

- március 

Hermann L. 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

  

Szakgimnáziumi fel-

vételi meghallgatás 

megvalósítása vonós 

munkaközösség  ré-

széről (rendes és pót) 

2023. február 

- március 

Hermann L. 

SZG 

SZG peda-

gógusok 

  

Házi Gitár Tematikus 

Projekt 

2023. február Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Szkibó 

Gergő, Jákli 

Bernadett, 

Szabacsi 

Nándor 

Bertáné Be-

viz Ágnes 

  

X. Országos Verseny 

a Továbbképző Évfo-

lyamokra Járó Tanu-

lók Számára nevezési 

határidő az országos vá-

logatóra 

2023.03.01. Hermann L. 

AMI 

Fóris István  útiköltség, 

nevezési 

díj,  

szálláskölt-

ség, 

étkezési 

költség 
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XIV. Országos Star-

ker János Gordonka-

verseny 

2023.03.31 – 

2023.04.02. 

Kecskemét Hartyáni 

Zsuzsanna, 

Györfi Zsó-

fia 

  

X. Országos Verseny 

a Továbbképző Évfo-

lyamokra Járó Tanu-

lók Számára  

2023.03.31 – 

2023.04.02. 

Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

  

Tavaszi szünet 2023.04.06 – 

2023.04.11. 

    

Regionális Vonós Ta-

lálkozó 

2023 tavasza Dunaújvá-

ros/Siófok 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

kb. 5 - 8 fő útiköltség, 

nevezési 

díj, étke-

zési költ-

ség 

Sistrum Zenei Verse-

nyek 

2023 tavasza Szombat-

hely 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

 útiköltség, 

nevezési 

díj, étke-

zési költ-

ség 

Veszprémi Területi 

Vonós Találkozó 

2023 tavasza Veszprém Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

 útiköltség, 

nevezési 

díj, étke-

zési költ-

ség 

Tréfás Zsibongás 2023. április Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Hartyáni 

Zsuzsanna 

 útiköltség, 

étkezési 

költség 

B tagozatos – negyed-

éves meghallgatás 

2023.03.27 – 

2023.04.05. 

között 

Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

B tagoza-

tos tanulók 

 

Hermann napok - 

hangszerbemutatók 

2023. április Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Fóris Ist-

ván, 

Dr. Szabó 

Balázs 

Musica 

Bella, vo-

nós tanu-

lók 

 

Alkalmassági meg-

hallgatások 

2023. április Hermann L. 

SZG és 

AMI 

egyeztetés 

szerint 

  

X. Országos Zenekari 

Verseny 

2023.04.14-

16. 

Versenyki-

írás szerint 

Dr. Szabó 

Balázs 

Musica 

Bella 
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Musica Bella Vonós-

zenekari koncert 

2023. május Budai úti 

Református 

Templom 

Dr. Szabó 

Balázs 

Musica 

Bella, vo-

nós tanu-

lók 

 

Musica Bella vonós-

zenekar Évadzáró 

hangversenye 

2023 tavasza Szent István 

terem 

Dr. Szabó 

Balázs 

Musica 

Bella, vo-

nós tanu-

lók 

Szent Ist-

ván terem-

bérlet 

Tanév végi vizsgák 

(osztályozó, művé-

szeti alapvizsgák stb.) 

alap –és középfokon 

2023.05.25 – 

06.15. között 

Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Király Ist-

ván 

  

Beiratkozás a 

2023/24-es tanévre 

2023 júniusa Hermann L. 

SZG és 

AMI 

egyeztetés 

szerint 

  

Munkaközösségi érte-

kezletek 

negyedévente Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Bergerné 

Szőnyi 

Anna 

  

Musica Bella vonós-

zenekar próbái 

hetente kedd 

16.00 – 18.00 

Hermann L. 

SZG és 

AMI 

Dr. Szabó 

Balázs 

  

Tanszaki hangverse-

nyek 

egyeztetések 

alapján 

 Vonós 

munkakö-

zösség pe-

dagógusai 

  

Tanítás nélküli munkanapok: 

Zeneiskolában: 

2022. október 15. (Szalagavató) 

2023. január 23. (Félévzáró értekezlet) 

2023. február 24. (Kamarazene Verseny) 

2023. április 05. (Szanyi Zongoraverseny) 

Szakgimnáziumban: 

2022. október 15. (Szalagavató) 

2022.december 19. (Pályaorientációs Nap) 

2023. január 23. (Félévzáró értekezlet) 

2023. február 15. DÖK nap 

2023. február 24. (Kamarazene Verseny) 

2023. április 05. (Szanyi Zongoraverseny) 

2023. május 8. (Érettségi) 

2023. május 9. (Érettségi) 
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Munkanap áthelyezések:  

2022. október 31-e (hétfői nap) 2022.10.15-én dolgozzuk le. 

Szünetek: 

Őszi szünet: 2022.10.29 – 2022.11.06. (szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.10.28., szünet utáni 

első tanítási nap: 2022.11.07.) →  3 munkanap 

Téli szünet: 2022.12.22 – 2023.01.02. (szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.12.21., szünet utáni 

első tanítási nap: 2023.01.03.) →  7 munkanap 

Tavaszi szünet: 2023.04.06 – 2023.04.11. (szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023.04.05., szünet 

utáni első tanítási nap: 2023.04.12.) → 2 munkanap 

Székesfehérvár, 2022.08.20.         

    

Bergerné Szőnyi Anna  

munkaközösségvezető  
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Fúvós tanszaki munkaterv 

A tanszak tanulói részt vesznek a tanév során zeneiskolai, általános iskolai, gimnáziumi, városi és 

egyéb rendezvényeken, Pl: zenei világnapon, kiállítások megnyitóin, adventi koncerteken stb. 

Országos versenyek közül a következő versenyeken szeretnének a kollégák diákokat indítani: 

Alapfok: 

- X. Országos Verseny továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára  

Szentendre 2023.03.31-04.02-ig 

Tervezett tanulói létszám:6 

Tervezett tanári létszám:4+ 4 zongorakísérő 

- XI. Országos Fuvoladuó Verseny 

Balassagyarmat 2023.04.21-23 

Tervezett tanulói létszám: 10 fő 

Tervezett tanári létszám: 3 fő 

Középfok: 

- X. Országos Kamarazene Verseny 

Székesfehérvár-2023.02.24-26 

Tervezett csoportok száma: 3 csoport /8-10 növendék/ 

Tervezett tanári létszám: 2 fő 

- Országos Trombitaverseny középfokú tanulóknak 

Regionális versenyek: 

- X. Szűcs József Fafúvós Verseny 

Veszprém-2023.01. hó 

Tervezett tanulói létszám:2 

Tervezett tanári létszám:1+1 zongorakísérő 

- Megyei Rézfúvós Verseny 

Mór-2023.01.hó 

Tervezett tanulói létszám: 8 fő 

Tervezett tanári létszám: 4 fő + 4 zongorakísérő 

- Regionális Furulyaverseny 

Székesfehérvár- 2023.03.24 

Tervezett tanulói létszám: 10 fő 

Tervezett tanári létszám: 4 fő + 4 zongorakísérő 

- Regionális Trombitaverseny 

Veszprém- 2022.12.hó 

Tervezett tanulói létszám: 3 fő 

Tervezett tanári létszám: 2 fő + 2 zongorakísérő 

Egyéb tervezett rendezvények: 

- Fafúvós Találkozó-Dunaújváros 

Tervezett tanulói létszám: 3 fő 

Tervezett tanári létszám: 2 fő 
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- Oross Veronika fuvola kurzusa /középfok/ 

- Főiskolások, akadémisták koncertje  /középfok-fuvola tanszak/ 

- Civil nap- Székesfehérvár-2022.09.10 / Zichy liget/ 

- Lecsófesztivál-Székesfehérvár-2022.09.24 

- Fuvola tanszak templomi koncertje / középfok/ 

- Zenei világnap-középfok kamara tanszakának valamennyi tanulója, ill. alapfok 

Tervezett tanszaki bemutatók: 

I. félév:  

Acsai Sándor-2022.12.hó 

Acsai Sándorné-2023.01. hó 

Lakatosné Tolnai Gabriella-2022.01.hó 

Végvári-Köves Melinda-2022.12.hó 

Zsédely Tamás-2022.12.hó 

Hajas Szilárd 

II. félév: 

Kolonics Viktória 

Kiss Attila 

Kissné Martin Orsolya – 2023. 05.17. 

Kovács Tamás 

Láng Hedvig 

Pusztai Diána 

Végvári-Köves Melinda 

Lakatosné Tolnai Gabriella 

Zsédely Tamás 

Nagy Eleonóra 

Hajas Szilárd 

Fúvószenekar: 

- Őszi évnyitó hangverseny 

- Móri Fúvószenekari Fesztivál 

- Nyitott fúvószenekari próbák 

- Adventi koncert –Perkáta 

- Adventi koncert Öreghegyi MagyarokNagyasszonya Plébánia 

- Iskolai hangversenyek /Hétvezér Ált. Isk.,Ciszterci Szt. István Gimnázium/ 

Tanszaki megbeszélések: 

- 2022.08.22 

- 2022.08.25. /Alapprogram tanszaki megbeszélése/ 

Székesfehérvár, 2022.08.23. 

Acsai Sándorné 

tanszakvezető  
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Vegyes tanszak munkaterv  

 

Ütő tanszak: Holló Miklós, Pálföldi Tamás, Varga Bence 

Magánének: László Szilvia, Palócz Réka  

október  

15. szombat szalagavató 

26. szerda 11.00 Matiné koncert Magánének 

november  

Ütős találkozó Mór 

Schöck Atala Mesterkurzus Magánének 

12. szombat Szakmai nap 

23 vagy 24 szerda / csütörtök Bemutató koncert Magánének tanszak Várpalota 

december 

7. szerda Karácsonyi hangverseny Magánének / 18.00 Nagyterem! 

január 

13. péntek Közös Ütő tanszaki koncert – Nagyterem! 17:00 - 19:00 

18. szerda Alapfok félévi meghallgatás 15.00 Magánének – Nagyterem! 

19. csütörtök Középfok vizsga 11.00 – Magánének – Nagyterem! 

március  

22. szerda 11.00 Matiné - Magánének 

24. péntek XVI. Országos ütőhangszeres kamaraverseny Vác 

április 

19. szerda Tavaszi hangverseny Magánének / Nagyterem 18.00 

Bükki Attila Ütőhangszeres Verseny ( Dobos és ütőhangszeres nap) e 

26. vagy 27. szerda / csütörtök Bemutató koncert Magánének tanszak Dunaújváros 

május  

Schultz Katalin Mesterkurzus 

3. szerda 9. 00 óra 12-13 évfolyam zárókoncert 

20-21. szombat –vasárnap X. Ádám Jenő Országos Énekverseny Szolnok /nev: márc. 17/ 

26. péntek Közös Ütő tanszaki koncert Nagyterem! 17:00 - 19:00 

június 

7. szerda Alapfok év végi vizsga – Alapvizsga 15.00  Nagyterem! 

8. csütörtök Középfok vizsga Magánének 11.00 Nagyterem! 

Kisdobos - Nagydobos találkozó Veszprém 

 

Székesfehérvár, 2022. 09. 30. 

 

László Szilvia, tanszakvezető  
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Népzenei Tanszak 2022-2023. évi munkaterve 

 

Tanszakunk az idei tanévet alap- és középfokon az alábbi zenepedagógusokkal kezdi: 

Berki Lilla:  népi ének 

Cserta Balázs:  klarinét, tárogató, szaxofon, népi furulya, duda 

Hegedűs István: népi furulya, népi ének 

Jobbágy Bence:  cimbalom 

Kaczor Dorottya:  népi ének, citera, koboz 

Kneifel György: hegedű, brácsa, tambura, bőgő 

Lendvai Tibor:  néprajzi és népzenész ismeretek, népzeneelmélet, néprajz 

Vakler Anna:  népi ének, népzeneelmélet 

Varró János:  citera, tekerő 

Zsikó Zsuzsanna:  népi ének, citera 

 

2022.július 30. 

A Művészetek Völgye Fesztivál taliándörögdi színpadán egyórás műsor. A szakközépiskolás 

népzenészek és tanárok közös koncertje. 

 

2022.augusztus 14.  

Egyházi népénekek a felújított székesfehérvári Szent István Székesegyház, Erdő Péter bíboros 

általi áldásának ünnepi szertartásán. 

 

2022.szeptember 6.   

Népi énekes tanulóink körében tanszakunk év eleji meghallgatást tart. 

 

2022. október 1.  

A Zene Világnapján Székesfehérvár belvárosában zeneiskolánk klasszikus növendékeivel közö-

sen térzenét adunk. A szervezők felkérésének megfelelően veszünk részt városunk központi ün-

nepségen. Erről eddig még nem történt megkeresés, egyeztetés... 

 

2022.október 4. 

12. évfolyamos konzisok körében, a 11. évfolyam év végi főtárgyi és társhangszeres követelmé-

nyéből szintfelmérést tartunk.  

 

2022.október 24. 

Szakközepes tanulóink negyedéves meghallgatása 

 

 

 

2022.december 13.  
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Székesfehérvár, Szent Imre-teremben Luca napi koncert tartunk tagozatunk valamennyi zenész 

tanulója részvételével. 

(A koncert a szereplő alapfokú növendékeknek félévi nyilvános vizsgája is egyben.) 

 

2022. november 27 - december 18. 

Mivel évről-évre meghívott résztvevői vagyunk a Városi Önkormányzat Adventi Ünnepi soro-

zatának, idén is számolunk felkérésükkel.  

 

2023.január első hete.   

Jelenlegi ismereteink szerint a 2023-as Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és 

Népzenei Verseny területi előválogatói a tavalyihoz hasonlóan január első hetében kezdődnek. 

en is indulnak növendékeink. A versenyre több alapfokú zenész növendékünkkel és többféle 

formációban kívánunk nevezni. Nevezési díjak, utazási költségek nem terhelik iskolánkat, azo-

kat tanszakunk más forrásból finanszírozza. 

 

2023.január második hete 

Szakgimnáziumi tanulóink féléves meghallgatásának tervezett időpontjai 2023. januárjának má-

sodik hetében lesznek. 

 

2023. február 10.   

A IX. Országos Népzenei Verseny „Járdányi Pál Emlékére” – Alapfokú tanulóinkat érintő ver-

seny területi válogatója intézményünkben kerül megrendezésre. 

 

2023. március 24-26.  

IX. Országos Népzenei Verseny „Járdányi Pál Emlékére”  

Rendező: Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola. A versenyre való nevezés és az 

azon való részvétel ingyenes. A kiírás szerint a versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és rész-

vételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. Mivel most még 

nem tudhatjuk, hogy hány produkció, illetve személy jut tovább a döntőbe, azt sem tudjuk, mi-

lyen szállítási eszközt kell igénybe vennünk. Öt főig egy személyautóval meg tudjuk oldani az 

utazást. ennek költsége autónként 24.000.- forint. (Személy és hangszer szállítás.) 

 

2023.március utolsó hete  

A 2023-as Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny döntője 

várhatóan március utolsó hetében lesz.  

 

 

2023. április első fele  

A 2023-as Fejér Megyei Diáknapok rendezvényére jelentkező növendékeink versenyre történő 

felkészítésében állunk rendelkezésre.  
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2023.április 14. 

XXII. Országos Népművészeti Verseny A Kaposváron megrendezendő, először pályázati, majd 

a döntő stádiumában szóbeli és írásbeli feladatokból álló versenyre középfok 11-12-13. évfolya-

mos növendékeink jelentkezését várjuk. Iskolánkat, tanulóink kaposvári döntőjébe történő ju-

tása esetén útiköltség vonzata terhelné. Ez 18.000.- forint. 

 

2023.április 24-25. - 2023.május 15-17. 

Alapfokú növendékeink részt vesznek a tavasszal tartandó hangszerbemutató sorozatban. 

 

2023.május 30-június 5. 

Ekkor tartjuk a 9. 10. 11. évfolyamos konzisaink év végi főtárgyi és társhangszeres vizsgáit. Vég-

zős tanulóink hangszeres vizsgáit, illetve záró koncertjét, természetesen a központi érettségi 

írásbeli előtt, május elején tartjuk iskolánk dísztermében.   

 

2023. június 2.  Szakgimnáziumunk hangszeres népzenész tanulói közreműködnek a Kodály Zol-

tán Általános Iskola, Gimnázium és AMI, néptánc csoportjainak év végi bemutatóján. 

 

2023. június közepétől kezdődnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszé-

kén, továbbá a Nyíregyházi Egyetem felvételi napjai. 

 

Székesfehérvár, 2023. 08. 25. 

Kneifel György 

tanszakvezető  
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Zeneismeret tanszak munkaterve 

 

A tanszak tanárai: 

Bertáné Beviz Ágnes, szofézs, Gárdony telephely 

Laknerné Kneifel Zsuzsa, szolfézs, zeneirodalom 

Kissné Révfalvi Andrea, szolfézs, Polgárdi telephely 

Kitreiber Zsuzsanna, szolfézs 

Mihály György, szolfézs, zeneirodalom, énnekkar 

Molnár Réka, szolfézs, Gárdony telephely 

Nemes Katalin, szolfézs, Teleki-telephely 

Radics Éva, szolfézs, énekkar 

Szabó Balázs, zeneirodalom, SZG. 

Szabó Adrienn, szolfézs, zeneelmélet, SZG. 

Szebik Ildikó, szolfézs, zeneelmélet, SZG. 

Váradi Farkas Cecília, szolfézs 

Wasztl János, zeneirodalom 

 

Személyi változások: Lepsényi telephelyről távozott Sárdi Tamás, pótlása még folyamatban 

Augusztus 23-31 Óraszámok rögzítése, pót- és osztályozó vizsgák, órarend és csoportbeosz-

tások elkészítése, tantestületi és tanszaki értekezletek. 

Augusztus 23. tanszaki értekezlet és osztályozó javító vizsga és Alapvizsga pótidőpont 

           alapfokon 

Szeptember 1.  SZG évnyitó, 1. tanítási nap, a csoportbeosztások ellenőrzése 

Szeptember 2.  évnyitó alapfokon, majd órabeosztás 

Szeptember 5.  órabeosztás alapfokon 

október 1.   A zene világnapja – közreműködés az utcazenén és a városi ünnepségen 

november 12.  SZG szakmai nap, nyílt nap 

december 5-6. SZG 1. konzultációs napok 

december folyamán félévi írásbeli vizsgák középfokon 

december  közreműködés a kórussal az iskolai karácsonyi ünnepségen 

január 24-25. SZG 2. konzultációs napok  

január 3-20.   félévi szóbeli (+ írásbeli pótló) vizsgák, osztályozó vizsgák,   

       javító vizsgák középfokon  

január 20.péntek 14:00 félévi osztályozó vizsga alapfokon 

január 23.   félévi tantestületi értekezlet 

március 1.   SZG felvételi alkalmassági vizsga első időpont 

március 14.   SZG felvételi alkalmassági vizsga második időpont 

április  Fejér Megyei Diáknapok – részvétel a kórussal  

április   Éneklő ifjúság – részvétel a kórussal 

április 10-28. között  12-13. o. írásbeli és szóbeli vizsgák 

május   zenei szakmai érettségi – írásbeli 

május  OKJ szakmai vizsga – írásbeli 
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május 15-31. között  9-11. o. írásbeli vizsgák 

május 10 és július 1 között folyamatosan zajlik a felsőoktatásba jelentkezők felkészítése 

május 29-30-31. év végi vizsgák alapfokon 

június 1.  év végi osztályozó vizsga, alapvizsga pótnap alapfokon 

június 1-14. között  9-11. o. szóbeli vizsgák, év végi osztályzatok lezárása 

június 6.  Alapvizsga alapfokon 

június 8.  év végi osztályozó vizsga, alapvizsga pótnap alapfokon 

június  OKJ szakmai vizsga – szóbeli 

június 15-29. között  adminisztráció lezárása 

 

 

Székesfehérvár, 2022-08-25 

Mihály György 

tanszakvezető  
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Közismereti és osztályfőnöki munkaközösség munkaterv 

 

A munkaközösség tagjai: 

• Cserta Gábor – néptánc – osztályfőnök 12. osztály 

• Dézsenyiné Kiss Éva – magyar nyelv és irodalom 

• Barna Éva – angol nyelv 

• Rupert Éva – angol nyelv 

• Veres Gábor – testnevelés 

• Lendvai Tibor – néprajz – osztályfőnök 9. osztály 

• Mayer Gábor Attila – történelem, olasz nyelv 

•  – digitális kultúra 

• Palócz Réka – matematika 10. oszt. – osztályfőnök 10. osztály - munkaközösségvezető 

• Polgár Anikó – német nyelv 

• Sallér László – természettudomány – osztályfőnök 12. osztály 

• Thardi-Veress Márta – matematika 9-11-12. osztály 

• Vajda Zsuzsanna – kötelező zongora – osztályfőnök 13. osztály 

• DÖK-segítő pedagógus: Mayer Gábor 

Tanév rendje 2022/2023: 

Szorgalmi időszak: 

• A tanév első tanítási napja 2022. szeptember 1. csütörtök 

• Az első félév utolsó tanítási napja 2023. január 20. péntek, a tanulmányi félévi értesítőket: 

2023. január 27. péntekig kell kiosztani. 

• A második félév utolsó tanítási napja a 12 és 13. évfolyamon 2023. május 4. csütörtök 

• A tanév utolsó tanítási napja a 9-11. évfolyamokon 2023. június 15. csütörtök 

Zenei vizsgahetek: 

• 2023. január 16-20-ig (alternatív javaslat 2023. január 9-13.) 

• 2023. június 8-15-ig (alternatív javaslat 2023. május 31 - június 7.) 

Tanítási szünetek: 

• Őszi szünet: 2022. október 31 (h) - november 6. (v) 

• Karácsonyi / Téli szünet: 2022. december 22 (cs) – 2023. január 2. (h) 

• Tavaszi szünet: 2023. április 6. (cs) – április 11. (k) 

• Pünkösd: 2023. május 29. (h) 

Tanítás nélküli munkanapok a szakgimnáziumban: 

1. 2022. október 15. (szo) – okt. 31. (h) helyett szalagavató 

2. 2022. december 19. (h) pályaorientációs nap: Továbbtanulási tájékoztató a meghívott ze-

neművészeti egyetemek tanárainak előadásaival (Győr, Budapest) 
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A külföldön zeneművészeti egyetemeken (pl. Bécs, Graz) tovább tanult egykori, meghívott nö-

vendékeink beszámolói a felsőoktatási tanulmányi tapasztalataikról. 

Nem művészeti egyetemeken tovább tanuló, egykori, meghívott növendékeink beszámolói a fel-

sőoktatási tanulmányi tapasztalataikról (dec 21. karácsonyi ünnepség ofő órák) Felelős: Palócz 

Réka mkv. és Sallér László ig.h. 

3. 2023. január 23. (h), 9.00: SZG osztályozó értekezlet; (14.00: félévi nevelőtestületi értekez-

let) 

4. 2023. február 15. (sz) DÖK nap 

5. 2023. február 24. (p) Országos SzG Kamarazenei Verseny 

6. 2023. április 5. (sz) Szanyi Irma Zongoraverseny 

7. 2023. május 8. (h) Osztálykirándulások, osztályközösségi programok 

8. 2023. május 9. (k) Osztálykirándulások, osztályközösségi programok 

Munkanap áthelyezések: 

• 2022. október 15. (szo) – október 31. (h) helyett 

• 2022. október 1. (szo.) – december 21. (sze.) helyett (intézményi) 

Értekezletek a szakgimnáziumban:  

▪ 2022. október 25. (k): 9.00-től nevelési értekezlet a középfokú intézményrészben 

▪ 2023. január 23. (h): félévzáró értekezletek, - 9.00: SZG osztályozó értekezlet; 14.00: félévi 

nevelőtestületi értekezlet 

▪ 2023. március 28. (k): 9.00-től nevelési értekezlet a középfokú intézményrészben 

▪ 2023. május 5. (p): 15.00-től osztályozó értekezlet (12-13. évf.) 

▪ 2023. június 16. (p), 9.00: osztályozó értekezlet (9. – 11- évf.) (Bizonyítványírás és összeol-

vasások június 17-től!) 

▪ 2023. június 21. (sz) 10.00-től SZG tanévzáró ünnepség! 

▪ 2023. június 28. (sz): 14.00-től tanévzáró értekezlet 

Fogadó órák, szülői értekezletek: 

- 2022. október 28. (p) 

fogadó órák: 16.00-tól; szülői értekezletek: 17.00-től 

- 2023. március 31. (p) 

fogadó órák: 16.00-tól; szülői értekezletek: 17.00-től 

Tanügyi feladatok: 

• Tanmenetek (szaktantárgyi, osztályfőnöki) elkészítése az intézményvezetés kérésének 

/Kréta felületre feltöltve/ megfelelően, határidő: 2021. szeptember 15. 

Felelőse: Minden tantárgyból az adott szaktanár, illetve pedagógus 

• Bizonyítványok összeolvasásának rendje – osztályfőnöki munka-kötelezettség  –, 3 fő 

jelenléte szükséges! (Szükség esetén kiírás szerint történik – időpont egyeztetés alap-

ján, írásban foglalt megerősítéssel –. Felelőse: Palócz Réka mk. v.) 
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A közismereti munkaközösség feladatai: 

 

Nemzeti ünnepek, iskolai megemlékezések: 

Feladatok és felelősök: 

▪ Október 1. (szo) Zene világnapja – december 21. szerda áthelyezés 

Napközben térzene 

 Felelősök: Fóris István szakmai igazgatóhelyettes és a Felkészítő tanárok 

Délután, este koncert 

Felelősök: Kórusvezető, osztályfőnökök és / vagy a kíséretre és/ vagy a jelenlétre kijelölt pedagó-

gusok  

(a sportcsarnokból a diákok visszakísérése a lánykollégiumba: Palócz Réka of.; a fiúkollégiumba: 

Cserta Gábor of.) 

▪ Október 6. (cs) – a közeli októberi tanórák keretében : Megemlékezés az aradi vértanúkról  

Felelős: Mayer Gábor, történelem tanár 

▪ Október 21. (p) 12:30- Megemlékezés az október 23-i forradalomról /iskolai ünnepség 

  Felelős: 11. osztály és osztályfőnöke: Cserta Gábor 

▪ A magyar nyelv napja /plakátkészítés/, megemlékezés 2022. november 11. (p) , 12.30 

Felelős: Dézsenyiné Kiss Éva, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

▪ A magyar kultúra napja (szo) /plakátkészítés/, megemlékezés 2023. január 20. (p) 12.30 

Felelős: Dézsenyiné Kiss Éva, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

▪ Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 2023. február 24. (p)  

Felelős: Mayer Gábor, történelem tanár 

▪ Március 14 (k) 13:30. - Megemlékezés az 1848-as forradalomról és 1848/1849-es szabad-

ságharcról /iskolai ünnepség 

Felelős: 10. osztály és osztályfőnöke Palócz Réka 

▪ A magyar költészet napja 2023. április 12. (sz) első szünet 

Felelős: Dézsenyiné Kiss Éva magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

▪ Holokauszt áldozatainak emléknapja április 14. (p) 12.30 

Felelős: Mayer Gábor történelem szakos tanár 

▪ Nemzeti összetartozás napja június 2. (p) /iskolai megemlékezés/ 

  Felelős: 9. osztály és osztályfőnöke Lendvai Tibor 

▪ PETŐFI jubileumhoz kötődően az egyes ünnepségeken (magyar nyelv napja, magyar kul-

túra napja, magyar költészet napja) a költő műveinek, életével és szellemiségével kapcsola-

tos témák előtérbe helyezése. 

Felelős: Dézsenyiné Kiss Éva magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

Iskolai ünnepek: 

• Adventi gyertyagyújtás: 

1. hét: 2022. november 25. (p)   Felelős:    9. osztály és  osztályfőnöke 

2. hét: 2022. december 2.   (p)  Felelős:   10 . osztály és  osztályfőnöke 

3. hét: 2022. december 9.  (p)   Felelős:    11. osztály és  osztályfőnöke 

4. hét: 2022. december 16.(p)  Felelős:   12. osztály és osztályfőnöke 
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• Iskolai karácsony a szakgimnáziumban: 2022. december 20. (k)   9.00 

• Szalagavató ünnepség: 2022. október 15. (szo) 

Feladatok és felelősök: 

• Ruhatár: 9. osztály és osztályfőnöke, Lendvai Tibor 

• Dekoráció és színpadrendezés: 10. osztály és osztályfőnöke, Palócz Réka 

• Vendéglátás: 11. osztály és osztályfőnöke, Cserta Gábor 

• Műsorszervezés és előadása: 12. osztály és osztályfőnöke, Sallér László 

✓ A munkaközösség-vezetővel történő egyeztetés alapján a szalagavató ünnepségen, a 

tánc/ok koreográfiájának összeállításában és a felkészítésben segítségét felajánlotta 

Cserta Gábor néptánc pedagógus /, fotográfus/. 

✓ A munkaközösség-vezetővel történő egyeztetés alapján a szalagavató ünnepségen az 

ünnepi műsor konferálását vállalja Dr. Szabó Balázs zenetudós (zenetörténész, hege-

dűtanár, esztéta, művészeti vezető) tanár. 

• Ballagási ünnepség: 2023. május 6. (szo) 

Feladatok és felelősök: 

• Díszítés: 9., 10., 11. osztály és osztályfőnökeik 

• Ballagási műsor: 11. búcsúztató osztály és 12. ballagó osztály és osztályfőnökeik  

Munkafolyamatok forgatókönyve kiírás szerint történik – egyeztetés alapján, írásban foglalt meg-

erősítéssel –. Felelőse: Palócz Réka mk. v.) 

• Szerenád: látogatást fogadó tanárokkal időben történő egyeztetés alapján! 

Felelős: 12. osztály és osztályfőnöke, Sallér László 

Vizsgák rendje 

Zenei vizsgahetek: 

• 2023. január 16-20-ig (alternatív javaslat 2023. január 9-13.) 

• 2023. június 8-15-ig (alternatív javaslat 2023. május 31 - június 7.) 

 

Osztályozó vizsgák:  

• angol nyelvből valószínűleg többször igazgatói jóváhagyással, kb. negyedévente 

• német nyelvből a tanév folyamán többször igazgatói jóváhagyással, kb. negyedévente 

• olasz nyelvből a tanév folyamán többször igazgatói jóváhagyással, kb. negyedévente 

Felelősök: Garami Gabriella nyelvtanár, Juhász Hedvig nyelvtanár, Polgár Anikó nyelvtanár, Ma-

yer Gábor nyelvtanár 

Érettségi vizsgák: 

• Írásbeli: 2023. május . 8. (h) –tól 

• Szóbeli: 2023. június 19. (h), 20. (k) (TERVEZET) 
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Mérések: 

• Kompetenciamérések:  

o Bemeneti mérés 10. évfolyam 2022. szeptember 26-november 30 között 2 nap. 

szövegértés – matematika – természettudomány 

o Kimeneti mérés 9., 10., 11. évfolyamok: 2023. március 6-június 9 között 2-2 nap 

szövegértés – matematika – természettudomány 

Felelős: Palócz Réka telephelyi koordinátor és Sallér László igazgatóhelyettes 

• NetFit: Fizikai állapotfelmérések a SZG-ban: 2023. január 9.-május 12. között 

Felelős: Veres Gábor testnevelő tanár 

Korrepetálások: 

Tantárgy:      Szaktanár: 

• Matematika      Palócz Réka és Thardi-Veress Márta 

• Német nyelv      Polgár Anikó 

Tehetséggondozó foglalkozás: 

Tantárgy:      Szaktanár: 

• Német nyelv      Polgár Anikó 

Diákprogramok: 

DÖK-öt segítő tanár: Mayer Gábor 

• Gólyaavató: 2022. szeptember 28.  (sz), 18.00 

Felelősök: Lendvai Tibor, Palócz Réka és a jelenlévő pedagógusok 

• Oktoberfest: 2022. október ? hétvége 

Felelősök: Mayer Gábor 

• Mikulásnap 2022. december 6.  (k), 18.00 

Felelősök: Mayer Gábor 

• Kirándulás-Advent Brnoban: 2022. december ? hétvége 

Felelősök: Mayer Gábor 

• Farsangi mulatság: 2023. február 1 (sz), 18.00 

Felelős: Mayer Gábor 

Program: Táncház Felelős: Cserta Gábor 

• DÖK-nap: 2023. február 15. (sz) 

• Felelősök: Dök-öt segítő tanár: Mayer Gábor 

• (DÖK-elnök: Szekeres Kamilla) 

• Tematikus nap: 2023. június 15. (cs)  

Fedezzük fel együtt Székesfehérvár természeti kincseit, természetvédelmi területeit!, - természet-

tudományi ismeretek a gyakorlatban. Iskolai program a SZG-ban: közös séta keretében 

„B”- terv:  

Fedezzük fel együtt Székesfehérvár kulturális kincseit!, - művészet- és kultúrtörténeti ismeretek a 

gyakorlatban. Iskolai program a SZG-ban: közös séta keretében. Belváros és Felsőváros kulturális 
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kincseinek megismerése /rossz időjárás esetén: virtuális idegenvezetés interaktív táblával, játékos 

vetélkedővel/ Felelős: Palócz Réka 

Pályaválasztási rendezvények: 

 

• Pályaválasztási kiállítás: 2022. október 14.15. (p.-szo.) 

Felelősök: a zenész kollégákat javasoljuk az egyes tanszakok kijelölése és az igazgatóság felkérése 

alapján, mert az egységes álláspontunk szerint ők tudják itt hitelesen és megfelelő szakmai kompe-

tenciával képviselni a zenész szakmát! 

• 2022. november 12. (szo) szakmai nyílt nap 

• 2022. december  5-6. (h-k) I. konzultáció 

• 2023. január 24-25. (k-sze) II. konzultáció 

• 2023. március 1. (sze) 9:00 I. alkalmassági vizsga 

• 2023. március 14. (sze) 9:00 II. alkalmassági vizsga 

 

 

Székesfehérvár, 2022. augusztus 29. 

 

 

Palócz Réka 

munkaközösség-vezető  
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XII. Az éves munkaterv táblázata 2022- 2023-as tanévre 

Külön táblázatban olvasható 

 

 

 

2022. szeptember 12. 

 

Király István József 

igazgató 


