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I.  Intézményi min őségpolitika 
 
 
 
 

1. Bevezető és általános irányelvek 
 

 A Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási 
Programja a KT 40§-a, valamint az alábbi dokumentumok figyelembevételével 
készült. 
 
ÖMIP 
HPP 
SzMSz 
Alapító Okirat 
 
 
 Az Alapfokú Művészetoktatás Tantervi Programja és Követelményei a 
művészetoktatási intézmények sokszorosított pedagógiai alapdokumentuma, melyre 
alapozva készült el iskolánk helyi pedagógiai s tantervi programja. 
 Az alapdokumentum  irányelveiben megfogalmazódik a művészeti nevelés 
célja, feladatai, a gyermek művészeti képességeinek, tehetségének 
kibontakoztatásához szükséges feltételrendszer, a különböző tanszakok programjai, 
tevékenységi formái, követelményei, valamint a zenepedagógus feladatai. 
 A Helyi Pedagógiai Program  tartalmazza az iskola sajátos nevelési 
célkitűzéseit, feladatait, tanszakait, tevékenységi formáit, óratervét és a pedagógiai 
tevékenység személyi, tárgyi feltételeit, eszközigényét. A program részét képezi az 
iskola hagyományai és a specifikus nevelési feladatai. 
 A tantervi irányelvek, a tanszaki tantervek és az ezekkel összhangban lévő 
helyi pedagógiai programok szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték az 
intézmény szakmai önállóságának. A művészeti nevelés sokfélesége és specifikus 
jellege mellett érvényesítendők azok az általános és szakmai igények, elvárások, 
amelyeket a művészeti és esztétikai neveléssel szemben a társadalom és szűkebb 
környezetünk, fenntartónk, valamint kulturális és közoktatási intézmények 
megfogalmaznak. 
 
 A fenntartó minőségi elvárásait Önkormányzati Min őségirányítási 
Programjában  fogalmazza meg, egységes követelményrendszert támasztva 
valamennyi közoktatási intézményre vonatkozóan. 
 A Közoktatási törvény 40.§-a tartalmazza a közoktatási intézményekre 
vonatkozó működési rendet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a 
közoktatási intézményeknek saját minőségirányítási programjukban kell rögzíteni. Az 
intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az ÖMIP-mal. 
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Végrehajtás:  Az intézmények a pedagógiai programjukban megfogalmazott 
célkitűzések elérése érdekében saját MIP-juk alapján végzik feladataikat. 

 
Ellenőrzés : A fenntartó az intézkedési tervében és minőségirányítási programjában 
rögzítettek alapján ellenőrzi az intézmények tevékenységét. 

A fenntartó számára alapvető érdek, hogy az egyes intézményekben folyó 
munka színvonala, hatékonysága a szülők, a fenntartó, a helyi társadalom számára 
egyaránt átlátható legyen. 
  
A min őségelv ű fenntartói megközelítés irányelvei: 
-       tekintettel van az összes érintett elvárásaira, elégedettségére,  
-  tiszteletben tartja az intézmények pedagógiai munkájának szakmai sajátosságait,  
-  figyelembe veszi az intézmények neveltjeinek eltérő szocio-kulturális hátterét, a      
pedagógiai hozzáadott érték hosszú távú megtérülését , 
-  értékelési rendszere ellenőrzésen és intézményi önértékelésen alapuló, fejlesztő 
célú (PDCA), egyensúlyt teremt a kimeneti és a folyamatszabályozás között, 
-  egyszerre képes a minőség, illetve a pedagógiai és pénzügyi hatékonyság 
kérdéseit kezelni, 
- egységes, nyilvános és következetesen alkalmazott ellenőrzési – értékelési 
rendszer segítségével minősíti intézményeit és határozza meg a fejlesztendő 
területeket. 
 
A partnerközpontú m űködés:  eredményesség, színvonal, minőség, felhasználók 
igényeinek megismerése és kielégítése.  

 
Az első tisztázandó fogalom, miszerint a minőség-ellenőrzés csupán a 

minőségfejlesztés egyik eleme. Nagyon fontos mind a közoktatás-irányítás, mind az 
iskolák számára, hogy pontos adatokkal rendelkezzen a kimenet teljesítményeiről, az 
elért eredmények színvonaláról. 
A kimenet mérésének elfogadható értelmezése arról kell szóljon, hogy az adott 
kimeneti  teljesítmények mennyiben közelítették meg a pedagógiai programban 
felvállalt célokat. Azt kell és lehet, tehát mérnünk, hogy az adott cél megvalósulása 
során mekkora volt a pedagógiai hozzáadott érték. A folyamat szemléletű 
iskolaértékelés, illetve minőségirányítási rendszer a teljesítményeket minden esetben 
folyamatokhoz rendeli. 
Ez az irányítási szemlélet nem arra serkent, hogy elrejtsük, vagy megmagyarázzuk a 
hiányosságokat, hanem arra, hogy magunk tárjuk fel azokat és megtaláljuk a saját 
válaszainkat.   

Fontos feladat a nevelőtestületekkel megértetni, hogy az autonómia – az 
intézmények szakmai önállósága – az elszámoltatással, a felelősséggel együtt jár. 
Nem az értékelés eredményeire kíváncsi első sorban, hanem arra, hogy beépült-e az 
iskola szervezeti kultúrájába a folyamatos önvizsgálat. 
A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat változatlanul fontosnak tartja, 
hogy valamennyi korcsoport számára elérhetővé tegye, és biztosítsa a 
közoktatáshoz való hozzájutás lehetőségét, - elsődlegesen kerületi gyermekek 
részére - a minőségi ellátást az óvodától a középiskoláig.  

Hangsúlyt helyez továbbá az általános képzés mellett a nemzetiségi oktatás, 
alapfokú művészeti nevelés és a szakképzés fejlesztésére. 
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          A XII. kerületi Önkormányzat az óvodától az érettségiig biztosítani kívánja, 
hogy a kerület gyermekei a törvényi alapfeladatnál kedvezőbb, a valós igényeket 
mind jobban megközelítő ellátást kapjanak.  
 Szeretnék elérni, hogy a kerület intézményeiben a XII. kerületi gyermekek 
létszámaránya növekedjen, hiszen elsősorban a kerület lakósságának érdekét 
szolgálja intézményhálózatuk. 
 

1. Nevelési – oktatási intézményeink gyermeklétszámának alakításánál 
elsődleges szempont, hogy döntően kerületi lakhelyűek vehessék igénybe a 
szolgáltatást. 

2. Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a kerület valamennyi közoktatási 
intézményében, továbbá valamennyi kapcsolódó területen. 

3. A kerület áttekinti a tehetséggondozás helyzetét, lehetőségeit és feladatait az 
intézményekben. 

4. A fenntartó bevezeti a neveltségi szint mérések rendszerét az intézmények 
pedagógiai hozzáadott értékének nyomon követésére. 

5. A partnerkapcsolatok erősítésének formái beépülnek az intézményi 
minőségirányítási programokba. 

 
Alapvet ő erkölcsi értékek átadásának hangsúlyozása, hagyomá nyok 
ápolása: 
 

• Viselkedéskultúra 
• Kialakult hagyományok ápolása 
• Kulturált, esztétikus környezet megteremtése, megóvása 

 
A kerület oktatási vezetése az egyes intézményekkel kapcsolatos elvárásainak 
megfogalmazásakor az intézmények önértékelésére támaszkodott.   
Az intézményi minőségirányítási programok keretében a feladatok meghatározása 
tehát az alábbi adatokon alapul: 

• a fenntartói alapelvekből adódó feladatok 
• az intézményi önértékelésben megfogalmazott fejlesztési területek és 

célok. 
A programban rögzített feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervek 
készülnek (munkatervek) a vezetés, a minőségirányítási rendszer, illetve az egyes 
szakmai munkaközösségek szintjén. 
A fejlesztést igénylő területek minden intézményt érintő eleme az információáramlás.  
A törvényességi (tanügy-igazgatási), és gazdálkodási ellenőrzés jogosítványait a 
fenntartó közvetlenül, a szakmai munka ellenőrzését pedig szakértő 
közreműködésével gyakorolhatja. 
(lásd „A fenntartó intézmény-ellenőrzési ütemtervét” a mellékletben, 16.o.) 
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2.   Az iskola bemutatása 

 
     
  
 
1968-ban indult be kerületünkben a zeneoktatás. 
     Megalakuláskor 16 zenetanár 3 tanszakon 6 kihelyezett tagozaton 350 növendéket 
oktatott. Jelenleg közel 1000 növendék zenei képzését 13 tagozaton 72 tanár látja el. 
     1990-ben költöztünk a Moszkva tér 20. sz. alá, a volt "Úttörőház" épületébe, amely 
jelenleg is a zeneiskola központja. Itt épült fel orgonánk, mellyel lehetővé vált az orgona 
tanítás és az egyházzene stúdium beindítása. 2006. szeptemberében a zeneiskola új 
épületbe költözött, a Maros u. 54/b. szám alá. Ettől kezdve kerületi zeneoktatásunk még 
lendületesebb fejlődésnek indult. 
 
   Az iskola 1998-ban, fennállásának 30 éves évfordulóján felvette a világhírű 
karmester, Solti György nevét. Megőrizzük és továbbadjuk növendékeinknek azt a 
szellemiséget, ami egész életéből, művészetéből sugárzott: hitét a zene 
nagyszerűségében és lélekformáló erejében. 
    Iskolánk, a zenei nevelést előtérbe helyező pedagógiai műhelyként működik, ezért 
nagyobb hangsúlyt helyezünk a zenei tömegnevelésre és a széles körű aktív zenei 
tevékenységre. 
   Pedagógiai célkitűzésünk vezérgondolata a tanulók művészeti ismereteinek, 
hangszeres tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése. 
   Elsődleges feladatunk, hogy minél több növendéket, minél hosszabb ideig 
megtartsunk a zene művelésében, hogy iskolánkból kikerülve képesek legyenek a saját 
örömükre szolgáló zenélésre és az értő zenehallgatásra. 
    Az általános képzés mellett fontos a tehetséges fiatalok pályára való felkészítése is. 
A tehetséggondozás a tantervi program által előírt anyagban és a minőségi 
követelmények szintjén is különvált. A zenei műveltség megszerzéséért tanuló 
növendékek számára a követelmények teljes mértékben ennek a célnak elérésére 
irányulnak, míg a kiemelkedő képességek időben és választható tárgyak lehetőségében 
is megkapják tehetségük kibontakoztatásának lehetőségét.  
    Az igényes egyéni hangszeres képzés mellett pedagógiai programunkban 
kulcsfontosságú szerepe van a társas zenének. Kilenc együttes, zenekar és számtalan 
alkalmi kamaracsoport ad lehetőséget az együtt muzsikálásra és a nyári zenei táborban 
a felszabadult örömzenélésre.     Kiemelkedik közülük a Budapest-Hegyvidék 
Kamarazenekar, amelynek alapító tagjai a zeneiskola volt növendékeiből, pályakezdő 
fiatal tanárainkból kerültek ki és ma már meghatározó színfoltja kerületünk kulturális 
életének. A zeneiskola fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok megőrzésében, 
a nemzeti azonosságtudat fejlesztésében.   
    Programjaink gazdag választékot kínálnak a komolyzene iránt érdeklődőknek. 
Névadónk Solti György tiszteletére zenei versenyeket, emlékkoncerteket tartunk.   
   Az évente megrendezésre kerülő Művészeti Szemlén kimagaslóan szereplő 
növendékeink gálakoncerten lépnek fel a közönség előtt. Évről évre visszatérő 
hagyományőrző rendezvényeink jeles ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódnak. 
    Külön említést érdemel Solti György születésének 90. évfordulója alkalmából 
rendezett gálahangverseny, melyet Lady Solti is megtisztelt jelenlétével. 
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    Iskolánk feladatának tekinti kortárs magyar szerzők műveinek megszólaltatását. 
Ennek jegyében útjára indítottunk egy sorozatot „Hegyvidéki Zeneszerző Portrék” 
címmel, melynek keretében Kurtág György, Kocsár Miklós, Sugár Rezső, Kadosa Pál 
műveit mutattuk be. 
    Zenei életünk kiemelkedő eseménye a nyári zenei tábor, amely tartalmas szabadidős 
programokat és a felszabadult, közös együttmuzsikálás élményét nyújtja tanárnak, 
gyereknek egyaránt. Cserekapcsolatokat építettünk ki erdélyi, svájci, spanyol, holland 
és osztrák iskolákkal, amelyek tanulóit meghívtuk egy- egy fellépésre és szép 
koncertprogrammal viszonoztuk látogatásukat. 
   Országos zeneiskolai fesztiválokon, versenyeken induló vonós-, fúvós-, orgona-, 
gitár- és zongora tanszakos növendékeink többször nyertek el értékes helyezéseket. Az 
elmúlt 10 évben 60 növendékünk választotta hivatásul a zenei pályát. 
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3. Küldetésnyilatkozat 
 
 
Mottó: 
 
 „Hiszek a zene semmi mással nem pótolható nevelő hatásában, a zene 
nagyszerűségében, lélekformáló erejében…” 
 
       Solti György 
 
 
 
Valljuk, hogy a zene olyan személyiségformáló és készségfejlesztő erővel bír, ami 
semmi más nevelési eszközzel nem pótolható. Minden gyermeknek esélyt 
szeretnénk adni zenei tehetségének, képességének kibontakoztatásához. Ezért 
olyan iskolát működtetünk, ahol az igényes „tömegzenei” nevelés és az aktív zenei 
tevékenység alapfeladatként jelenik meg pedagógiai programunkban.  
 
Fejlesztő pedagógiánk eredményessége: 
 

az egyéni hangszeres képzés 
a zenei készségfejlesztő elméleti képzés 
a társas zene elválaszthatatlan hármas egységében rejlik.  

 
Célunk, hogy minél több zenét szerető és értő, hangverseny-látogató, a maga 
örömére muzsikáló fiatal kerüljön ki az iskola falai közül. 
Emeltszintű oktatás keretében biztosítjuk kiemelkedő képességű növendékeink 
felkészülését a zenei pályára, magasabb tantervi követelményekkel, szakértői 
háttérrel és szereplési alkalmak sokaságával.  
Oktató-nevelő munkánk 12 évfolyamos képzés keretében a legeredményesebb, 
melyhez többféle társas zenélési lehetőséget kínálunk. 
Tanulóink képességeihez, igényeihez igazodó többszintű, differenciált képzési formát 
nyújtunk, élményközpontú minőségi oktatás keretében.  
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4. A zeneiskola m űködésének általános irányelvei 

 
 
  

Alapvető célkitűzésünk egy minőségelvű, innovatív, a nemzet és az 
egyetemes zenei kultúra hagyományait követő európai humanista szellemű iskola 
működtetése. 
 Zenei nevelési célkitűzéseinket a görög és reneszánsz kultúra 
hagyományaiban gyökerező Kodályi nevelési koncepció szellemében kívánjuk 
továbbfejleszteni, hozzáigazítva a kor követelményeihez, partnereink elvárásaihoz. 
 Az „óvodától az érettségiig” gondolat jegyében általánossá kívánjuk tenni a 12 
évfolyamos képzést. A klasszikus zenei hagyományokra épülő egyéni hangszeres 
képzés mellett kiemelt szerepet szánunk a társas zenélésnek. 
 Az oktatás színvonalának növelése érdekében szakmai-pedagógiai 
munkánkban a differenciálás elvét az élményközpontú zenei nevelést kívánjuk 
érvényre juttatni. 
 

 
 

5. Minőségbiztosítás 
  
 

Minőség céljaink megfogalmazásánál figyelembe vettük a szülői 
elégedettségmérés visszajelzéseit, a fenntartói vizsgálatok eredményeit és 
elvárásait, az intézményi önértékelés indikátorait, valamint a Helyi Pedagógiai 
Program céljait, feladatait. 
 
A minőségbiztosítás alapkérdései: 
 
A minőség, célnak való megfelelés, amely partnereink elégedettségében tükröződik. 
A minőségbiztosítás olyan tudatos intézményi tevékenység, amely az iskola szakmai 
céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgálja, a gyerekek, 
szülők, pedagógusok, fenntartó, valamint a munkaerőpiac igényeinek mind teljesebb 
kielégítése céljából. 
 
 Napjainkban elengedhetetlenül szükséges, hogy az iskolában konvertálható 
tudást szerezzenek a tanulók „minőségi oktatás” keretében. Ennek érdekében a 
legfontosabb feladat, a következő alapelvek felismerése: 
� a minőséget a partnernek érzékelnie kell 
� a minőségnek tükröződnie kell a tevékenységben 
� a minőség teljes alkalmazotti elkötelezettséget jelent 
� a minőség mindig javítható. 

 
 Partnereink számbavétele után felmértük igényeiket, elvárásaikat (pl. szülői 
elégedettségmérés), majd elkészítettük intézményértékelésünket. 
 
 
Az intézményértékelés, a minőségbiztosítás első lépése. 
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(Lásd az „Intézményi önértékelés” c. mellékletben, 18. o.) 
Minőségi kritériumok  
 
1. Intézményi szinten: 
 

• A feladatellátás eredményességét, az iskola színvonalát mutatja a tanulók 
képességeinek fejlődése, a tanulók eredményessége. 

• A tanulók általános neveltségi szintje, zenei, művészeti tájékozottsága. A 
pedagógiai programok teljesítése. 

• Az iskola, a tanulók részvétele regionális, országos, nemzetközi versenyeken, 
fesztiválokon, az ott elért eredmények. 

• A tanulók számára nyári alkotó, zenei, művészeti szaktáborok rendezése. 
• Szakmai továbbképzések, versenyek, fesztiválok, találkozók szervezése. 
• A tanulók, pedagógusok aktív részvétele a város, kerület amatőr művészeti 

életében, csoportok vezetésében. 
• Az iskola dolgozóinak döntő többsége támogatja az intézmény teljes cél és 

feladatrendszerét, pedagógiai programját és aktívan részt vesz a feladatok, 
programok végrehajtásában. 

• A szülők, tanulók elégedettsége, az intézmény kihasználtsága, részvétel a 
helyi hagyományok ápolásában. 

• Az intézmény működtetéséhez költségvetés kiegészítő pályázatok elnyerése, 
szponzorok megszerzése. 

 
2. Intézményvezetői szinten: 
 
Az intézmény működtetése tartósan magas színvonalon. Ezen belül kiemelten: 

• Az intézmény működésének megtervezése, megszervezése 
• A végrehajtás irányítása (ellenőrzés, értékelés) 
• Az intézményen belüli kommunikációs, információs rendszer működtetése 

A szakmai hatáskör gyakorlásának színvonala: 
• Szakmai vezetői programok minősítése, realitása, összhangja az 

intézmény, a település, város, kerület lehetőségeivel, elvárásaival, a 
megvalósítás eredményessége. 

A gazdálkodás, vagyonműködtetés hatékonysága, célorientáltság, takarékosság, 
ésszerűség. 
A működtetés, feladatellátás dokumentáltságának színvonala, az adatszolgáltatás 
minősége. 
(lásd „Az intézményvezető beszámoltatásának szempontjai” c. mellékletben, 20.o.) 
     
3. Pedagógusi szinten:     
 
A munkaköri feladatok tartósan kiemelkedő színvonalú teljesítése mellett 

• a gyermeki, a tanulói egyéni képesség, tehetség fejlesztése terén elért 
átlagon felüli eredmény, akinek a tanulója: 

• országos, nemzetközi versenyeken, fesztiválokon díjat kap, első 10 
helyezett között van, ill. részt vesz: 

• megyei, budapesti versenyeken első 6 helyezést ér el, ill. nívódíjban 
részesül, 

• helyi versenyeken első három helyezést ér el, 
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• rendszeresen, színvonalasan részt vesz helyi iskolai hangversenyeken, 
előadásokon, rendezvényeken, 

• regionális, országos, nemzetközi pályázatokon vesz részt, tanulói, tanári 
díjat nyer el, 

• a zenei versenyeken való részvétel, 
• a közösségi munkában vállalt feladatok és azok teljesítésének színvonala, 
• a szakmai munkához szorosan kapcsolódó adminisztratív és egyéb 

feladatok pontos elvégzése, 
• a szakmai továbbképzéseken való folyamatos részvétel, 
• önképzés, hangszeres aktivitás stb., 
• a kerület kulturális életében való aktív részvétel, 
• az alap- és középfokú oktatási intézmények részéről jelentkező igények 

teljesítése (bemutató órák, zongorakíséretek ellátása, a társadalmi 
ünnepekkel kapcsolatos igények segítése stb.,) 

• tanszaka átlagon felüli színvonalú, 
• a hátrányos helyzetű fiatalokkal való eredményes foglalkozás és 

felzárkóztatás, 
• szakmai ismeretek, tudás gyarapítása és átadása iskolai, kerületi, városi, 

országos fórumokon. Részvétel pedagógiai kísérletekben, 
kutatómunkában, publikálásban, 

• aktív részvétel az intézmény szakmai programjának tervezésében, 
végrehajtásában, értékelésében, 

• akire példamutató magatartás,  pedagógus etika jellemző, 
• munkáját korszerű ismeretek birtokában olyan szakmai igényességgel és 

eredményességgel végzi, amelyért valamely helyi, megyei vagy országos 
hatáskörű szerv szakmai elismerésben ill. állami kitüntetésben részesítette, 

• jó közösségi szellem kialakításában aktívan közreműködik, 
• erkölcsileg feddhetetlen,  
• közreműködik, szerepet vállal a helyi művészeti, kulturális életben, 
• tapasztalatai átadásával segíti a fiatal kollégák munkáját. 

 
4. Vagyonműködtető feladatokat ellátó alkalmazotti szinten:   
  
A munkaköri feladatok kifogástalan elvégzése mellett: 
 

• kezdeményezőkészség és kreativitás a munka elvégzésében, 
• folyamatos együttműködés és segítőkészség a pedagógiai szakmai 

feladatot ellátókkal, 
• aktív részvétel az iskola kulturális pedagógiai programjaiban,  
• kulturált magatartás a pedagógusokkal, a szülőkkel, a tanulókkal való 

kapcsolattartásban, ügyintézésben. 
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6. Minőségcélok 

 
 A minőségcélok megfogalmazásánál figyelembe vettük a szülői elégedettség-
mérés visszajelzéseit, az intézményi önértékelés fejlesztendő területeit, szakmai 
elvárásait. 
 A művészetoktatási cél csak évekig tartó rendszeres és folyamatos oktatás és 
nevelés eredményeként valósulhat meg. 
 

1. Minél több növendék éljen a 12 évfolyamos képzés adta lehetőséggel. 
Elvárt eredmény: - a lemorzsolódást 15%-ról 10%-ra csökkentjük az   alapfok 5. 

6. osztályában. 
 

2. Általánossá kell tenni a társas zenei képzést. 
Elvárt eredmény: - az együttesekben muzsikáló növendékek létszámának 

növelése 
 

3. Az elméleti képzés színvonalának javítása. 
Elvárt eredmény: - az elégedettségmérés 30%-os gyenge sikerindexét 50%-ra
    emeljük a következő három évben. 
 

4. A partneri együttműködés javítása a tagozati iskolák és a zeneiskola 
között, kiemelten az ének-zene tagozatos iskolával. 

Elvárt eredmény: - hatékonyabb együttműködés, a feladatellátási helyek önálló 
zenei életének kialakítása, közös nevelési célok 
megfogalmazása. 

 
5. Rézfúvós tanszak fejlesztése 

Elvárt eredmény: - a jelenlegi 11 rézfúvós növendék létszámot 20 főre növeljük és 
a  rézfúvós együttes megalakítására törekszünk. 

 
6. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása 

Elvárt eredmény: - új hangszerek vásárlása, a hangszerpark karbantartása,  
     könyv- és kottatár fejlesztése 
 

7. Szülő – tanár kapcsolatának javítása 
Elvárt eredmény: - élő, rendszeres kapcsolat fenntartása 
 

8. Tanár – diák kapcsolatának javítása 
Elvárt eredmény: - differenciált bánásmód 
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7. A min őségcélok megvalósításának stratégiája 

 
 

 A lemorzsolódás csökkentése egyedül az oktatás korszerűsítése, javítása 
útján érhető el.  
Pedagógiai irányelvek megvalósításának alapvető feltétele, hogy a 
zenepedagógusok kellő szakmai jártassággal, anyagismerettel, pszichológiai és 
pedagógiai tudással rendelkezzenek. Mindenekelőtt jól képzett, a munkájuk iránt 
elkötelezett, elhivatott pedagógusokra van szükség. 
 A képzés és továbbképzés szerepe tehát meghatározó az új minőségi kultúra 
elterjesztése szempontjából. Ezért a minőségbiztosítással kapcsolatos ismereteket 
be kell építeni a pedagógus továbbképzésbe. 
A minőségfejlesztő program, a színvonalas szakmai munka megvalósításának 
elengedhetetlen feltétele a szakmai munkaközösségekben való aktív részvétel. 
A tanszaki munkaközösségek pedagógiai műhelyként működnek, mely szakmai, 
módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó oktatási és nevelési 
munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. 
A tanszak dönt szakterületén: 

• Az oktatás tartalmi fejlesztéséről, 
• A módszertani eljárások tökéletesítéséről, 
• Az egységes követelményrendszer kialakításáról 
• A tanulók zenei teljesítményének felméréséről és értékeléséről. 

 Az iskolavezetőségnek törekednie kell a tanárok és a tanszakok munkájának 
mélyebb, átfogóbb megismerésére. Ennek érdekében szükséges a 
tanszakvezetőkkel közös óralátogatási koncepció kialakítása. Az óralátogatásokat 
nemcsak szakmai kérdések felvetésére érdemes felhasználni, hanem egy segítő 
szándékú, pozitív emberi kapcsolat kialakítására is. 
 Kiemelt fontosságú az új és a kezdő tanárokkal való rendszeres foglalkozás. 
Óralátogatások, tapasztalatcserék, a munkaközösségekben való aktív részvétel 
megkönnyítik a beilleszkedést, az alapmódszerek elsajátítását, a tanszaki elvárások 
teljesítését. 
Az oktatás színvonalának emelése érdekében, oktató-nevelő munkánkban a 
differenciális elvét kívánjuk érvényesíteni: 

• A gyermek képességeihez, fejlődési tempójához igazodó oktatási program és 
értékelő rendszer kialakításával, 

• A kor elvárásaihoz és a helyi igényekhez igazított tantervi követelményekkel, 
• A teljesítmény-hangsúlyos szemlélet helyett élményközpontú zenei 

neveléssel, 
• A tanulók különböző adottságait, képességeit, körülményeit, lehetőségeit 

figyelembevevő differenciált oktatási struktúra kialakításával. 
 A tehetséggondozás a tantervi program által előírt anyagban és a minőségi 
követelmények szintjén is különvált. 
 A zenei műveltség megszerzéséért zenét tanuló növendékek számára a 
követelmények teljes mértékben ennek a célnak elérésére irányulnak, míg a 
kiemelkedő képességűek időben és a választható tárgyak lehetőségében is 
megkaphatják tehetségük kibontakoztatásának esélyeit. 
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• A tehetséggondozás legigényesebb, leghatékonyabb formája az egyénre 
szabott, foglalkozási időkeretben és módszerekben teljesen a gyermek 
egyéni jellemzőinek ismereteire építő rendszeres tanórai, egyéni 
foglalkozás. 

• A tehetséggondozás szempontjából rendkívül fontos a korai fejlesztés, 
korosztályoknak megfelelő módszerek kidolgozásával és alkalmazásával. 

• Hangszeres növendékeink évente 2-3 alkalommal, a kiemelkedőbbek 
számos alkalommal szerepelnek hangversenyeken, készülnek fel 
versenyekre, szakmai fórumokra. 

• A tehetségfejlesztést segíti a szaktanácsadói meghallgatás és konzultáció 
is. 

 
 Pedagógiai programunk hatékonyságát a hangszeres képzés, az elméleti 
képzés és a társas zene összehangolt programja garantálja. 
 Az elméleti képzés színvonalának javítása érdekében, 

• A hangszeres oktatáshoz jobban igazodó, helyi tantervi program 
kimunkálása, a differenciálás elvének figyelembevételével. 

•  Népdal kincsünk, népi hagyományaink, népszokásaink, 
gyermekjátékaink megismertetése kapjon nagyobb hangsúlyt a 
tananyagban. Ezzel a honismereti oktatást kiegészítve segítjük a 
gyermekek nemzeti identitásának kialakulását. 

• El kell érni, hogy a szolfézs óra, a gyermek számára élményt 
nyújtson, örömteli elfoglaltság legyen. 

 
 A zeneiskola megtartó képességének szempontjából a társas zenének kiemelt 
szerepe van. Az alsó fok 5.6. osztályából általánossá kívánjuk tenni a zenekari 
gyakorlatot. A vonós kamarazenéhez kapcsolódva a fúvós és gitár tanszakon is 
tervezzük a korosztályoknak megfelelő együttesek kialakítását. Ehhez optimális 
létszám- és tanszak arányok kialakítása szükséges. 
 Célul tűztük ki a tagozatok önálló zenei életének a megteremtését. Ehhez a 
tanszaki kínálat bővítése, a hangszerpark fejlesztése, megfelelő szaktanári 
ellátottság, fogadókészség szükséges a tagozati iskolák részéről.  
 Az alapfokú tanulmányok befejezése után, a továbbképző osztályokban a 
legvonzóbb és legváltozatosabb társas zenélési lehetőségeket ajánljuk a fiataloknak. 
 A házi muzsikálás hagyományának felelevenítését tervezzük, 
hagyományteremtő kezdeményezésként. 
 A fafúvós zenei képzés mellett a rézfúvós tanszak fejlesztésével a jövőbeni 
szimfonikus zenekar számára szeretnénk kinevelni a zenekari tagokat. 
 Partnerkapcsolataink közül kiemelt figyelmet érdemel a tagozati iskolák és a 
zeneiskola közötti együttműködés javítása, hiszen növendékeink a befogadó iskola 
diákjaiból kerülnek ki. Ők biztosítják azt az életteret, ahol tanáraink zavartalanul 
dolgozhatnak. Közös a célunk: a gyermek személyiségének, képességeinek, 
tudásának fejlesztése, kiművelése. A zenei tagozat a maga sokszínűségével épüljön 
be az iskola életébe. Keressék az együttműködés lehetséges formáit, mérjék fel 
egymás igényeit, elvárásait, alakítsanak ki közös koncepciót. Segítsék az iskolákat 
egyéni arculatuk kialakításában, hagyományaik ápolásában. 
 Az oktatási intézmények tanárai és a zenetanárok kölcsönösen érdeklődjenek 
egymás munkája iránt, látogassák egymás rendezvényeit. A kiemelkedő képességű 
zeneiskolai tanulók szerepléseit tervezzék be a közismereti órák, foglalkozások 
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programjába. Az intézményi kulturális szemlék és vetélkedők lebonyolításában és 
értékelésében igényeljék a zenetanárok közreműködését.  
 A közös nevelési célok és feladatok eredményes megvalósítása a zeneiskola 
és a tagozati iskolák jó együttműködésén múlik. Az iskolai kapcsolatok kialakulása 
feltételezi az egyes intézmények tanárai között nélkülözhetetlen emberi és szakmai 
érdeklődést.  
 
 
Az Önkormányzati Min őségirányítási Programban megfogalmazott célok és 
feladatok a zeneiskola számára releváns és elérhet ő szempontsora: 

 
 

6. Nevelési – oktatási intézményeink gyermeklétszám ának alakításánál 
elsődleges szempont, hogy dönt ően kerületi lakhely űek vehessék 
igénybe a szolgáltatást. 

 
Minőségi cél: 

 az egyes intézményekben indítandó osztályok és óvodai csoportok 
számát, a jelentkező kerületi gyermekek aránya határozza meg 
elsődlegesen 

 Az intézmények végezzenek induló képességmérést az egyéni 
képességek feltérképezéséhez. 

 Működési feltételeinek javítása érdekében használják ki a pályázati 
lehetőségeket. 

 Hatékonyabban működtessék az intézményi szintű mérés – értékelési és 
önértékelési rendszert, s ez terjedjen ki az intézmény minden tevékenységi 
területére. 

 A nem kerületi tanulók befogadása közoktatási megállapodások keretében 
valósuljon meg, a szabad férőhelyek figyelembevételével. 

 A tanulók fejlesztésének előtérbe helyezésének biztosított plusz órák 
tervezése legyen átgondolt mind tartalmi, mind finanszírozási szempontból 
is, a figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait. 

 Évről évre történjen meg az iskolák nevelés-oktatási programjának 
felülvizsgálata, a pedagógiai programok aktualizálása. 

 
 

1. Az esélyegyenl őség elvének érvényesítése a kerület valamennyi 
közoktatási intézményében, továbbá valamennyi kapcs olódó területen 

 
 továbbképzések szervezése a témában 
 a kerület tekintse át a tehetséggondozás helyzetét, lehetőségeit és feladatait 

az intézményekben 
 jobb együttműködésre törekszünk az oktatás szereplői (gyermekek, szülők,  

diákszervezetek, szülői szervezetek, nevelési - oktatási intézmények, 
pedagógus szakmai és szakszervezetek, Oktatási és Kulturális Bizottság, 
Oktatási és Közművelődési Iroda, pedagógiai szak- és szakmai szolgálat 
intézményei; valamint a főváros és a szomszédos kerületek kapcsolódó 
szervezetei, továbbá a kerületben működő nem önkormányzati fenntartású 
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közoktatási intézmények) között. A partnerkapcsolatok erősítésének formái 
épüljenek be az intézményi minőségirányítási programokba 

 
2. Alapvet ő erkölcsi értékek átadásának hangsúlyozása, hagyomá nyok 

ápolása, a Hegyvidék múltjának, jelenének ismerete  
 
 
 
Minőségi cél:  
 

 valósuljon meg az egyes intézményekben a hagyományápolás, valamint 
valósuljon meg a Hegyvidék hagyományainak beépítése is az intézmény 
pedagógiai tevékenységébe. 

 
 

Az intézmények szakmai önállóságának meg őrzésével változtatni kell a 
kialakult fenntartó-intézmény viszonyon, „szigoríta ni”, következetessé kell 
tenni a fenntartói döntések végrehajtását, a hozzáa dott érték 
figyelembevételével kell racionalizálni az intézmén yek költségvetési 
támogatását, rendszeressé kell tenni az ellen őrzést, értékelést  

 
      Minőségi cél: 

 a fenntartói minőségirányítási program végrehajtásával bevezetésre kerül az 
egységes intézmény és vezető értékelési rendszer 

 az értékelési rendszer kiemelten figyelembe veszi a pedagógiai hozzáadott 
értéket (neveltségi szint mérések bevezetése) és az intézmények 
tanügyigazgatási fegyelmét 

 a fenntartó kidolgozza az ellenőrzési – értékelési rendszer adatainak 
figyelembe vételét az intézmények költségvetési támogatásakor 

 
 

3. Az eredményes munkavállalás, a XXI. század kihív ásainak igénye és az 
élethosszig tartó tanulás képességének biztosítása érdekében az önálló 
tanulás képességének kialakítása. 

 
Minőségi cél: 

 a pedagógusok tanulás módszertani ismereteinek bővítése, továbbképzések 
szervezése 

 az eredményes tanulás szokásainak kialakítása az alapozó szakaszban, az 
alsós munkaközösségek szakmai tapasztalatcseréje a témában, a feladatok 
rögzítése a munkaközösségi munkatervekben 
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Mellékletek  
 
 

A fenntartó intézmény-ellen őrzési ütemterve 
 
 

A szakmai ellen őrzések formája, id őpontjai                                                              
                                       
Belső értékelések, adatszolgáltatások: 

 
                Statisztikai adatok  Határid ő a fenntartó felé  
Jelentkezett felvettek aránya október 2. 
Körzetes és azon kívüli gyermekek száma október 2. 
Forrásbővítés október 30. 
Fejlesztésre fordított összegek aránya október 30. 
Egy pedagógusra jutó túlórák száma október 30. 
Helyettesítések összege, aránya október 30. 
Tehetséggondozás július 30. 
Szakos ellátottság augusztus 15. 

július 30. 
Továbbképzésen való részvétel július 30. 
Alkalmazottak fluktuációja július 30. 
A továbbképzési normatíva felhasználása december 20. 
A pedagógusok szakmai végzettségének mutatói  
Alapképzettség  
Másoddiploma  
Szakvizsgázottak  

 
 
 
 
               Kérdőíves adatok   Határidő a fenntartó felé 
Szülői elégedettség vizsgálat intézményi mérést követő hó 

15. 
Tanulói elégedettségi vizsgálat intézményi mérést követő hó 

15. 
Pedagógusok elégedettségvizsgálata intézményi mérést követő hó 

15. 
Szervezeti kultúra vizsgálat 4évente  

 
 
     Dokumentumelemzés adatai   Határidő a fenntartó felé 
Tehetséggondozás július 30. 
Dokumentált óralátogatások száma július 30. 
Törvényes működés  
Gazdálkodás  
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Vezetői önértékelés / beszámoló: . 
• Évente 
• A vezetői ciklus 4. évében 
 
 
Küls ő mérések: 
 
               Küls ő mérések    Határid ő a fenntartó felé  
Tudásmérések 

megállapodás szerint 

Neveltségi szint mérés megállapodás szerint 
Szervezeti kultúra mérése megállapodás szerint 
Alkalmazottak elégedettségének mérése megállapodás szerint 
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I n t é z m é n y i    ö n é r t é k e l é s 
 
 
 
Kitöltés id őpontja: 2003. december 16. 
Erősségek 
(szakmai) 
A zenei nevelés er őssége: az egyéni 
hangszeres képzés, az elméleti 
képzés, a társas zenélés 
elválaszthatatlan egységében rejlik. 
 
Tehetségfejleszt ő munkánk 
 
Zenei rendezvényeink 
 
 
 
 
 
 
(erőforrással kapcsolatos) 
 
Saját hangszerpark 
Vonós zenekaraink számára 
biztosított 
a vonós korrepetíció. 

Fejlesztend ő területek 
(szakmai) 
A zenei írás és olvasás alapfokot 
meghaladó készségének 
megalapozása és kifejlesztése. 
A hangszeres képzéshez jobban 
igazodó elméleti képzés. 
A technikai, az improvizációs 
készség és képesség, az alkotó 
magatartás, a kreativitás kialakítása.  
Rézfúvós tanszak fejlesztése, 
rézfúvós együttesek megalakítása. 
Különböz ő formációjú együttesek, 
kamaracsoportok megalakítása. 
Társas zenélés általánossá tétele. 
 
(erőforrással kapcsolatos) 
 
Hangszerpark min őségének 
javítása, b ővítése 
Könyvtár, kottatár fejlesztése 
Elkötelezett fiatal tanárok 
alkalmazása 
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Igények, elvárások 
(szakmai) 
 
A gyermek képességeit, fejl ődési 
tempóját, körülményeit figyelembe 
vevő differenciált oktatási struktúra 
kialakítása. 
Élményközpontú zenei nevelés 
Fúvós zenekarok felfejlesztése 
Cél: szimfonikus zenekar 
 
 
 
 
 
(erőforrással kapcsolatos) 
 
Vonós korrepetítor 
Fúvós korrepetítorok és karnagy 
biztosítása 
Próbatermek biztosítása 
 
 
 
 

 
Célok 
(szakmai) 
 
A zeneiskola megtartó képessége 
és a 12 évfolyamos képzés minél 
szélesebb alapokra való 
kiterjesztése érdekében b ővíteni 
kell a tantárgyi kínálatot, a 
választható tárgyak köreit, zenekari 
tevékenység kiszélesítését. 
A tagiskolák önálló zenei életének 
kialakítása. 
Házimuzsikálás hagyományának 
felélesztése 
A partnerkapcsolat javítása, 
bővítése 
 
(erőforrással kapcsolatos) 
 
könyvtáros 
szabadid ő szervező 
adminisztrátor 
hangszerjavító 
megfelel ő nagyságú és színvonalú 
épület és oktatóhelyiségek 
200-250 fős előadóterem, 
próbaterem 
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Az intézményvezet ő beszámoltatásának szempontjai 
 
 
Az intézményvezetők beszámoltatása évenként, illetve a vezetői ciklus vége előtti 
évben történik egységes szempontrendszer alapján. 
 
Éves beszámoló szempontjai: 
 

- a szakmai ellenőrzés indikátorai alapján az intézmény adott évi 
működésének hatékonysága a beiskolázás, a továbbhaladás, az 
eredményesség, a költséghatékonyság, az oktatás, a nevelés, a gyermek 
és ifjúságvédelem területein.  Az indikátorok állapotáról a fenntartóhoz 
beküldött adatok alapján külső szakértő összegző jelentést készít az 
intézmény, az intézményvezető, illetve a fenntartó számára, ezzel segítve 
az intézményvezetői beszámoló elkészítését. 

- a szakmai indikátorok állapotából következő fejlesztési feladatok 
meghatározása 

- az előző éves vezetői munkaterv megvalósulása 
- a vezetői pályázat adott évre vonatkozó feladatainak végrehajtása 

 
A vezetői ciklus beszámolójának szempontjai: 

- a vezetői pályázat céljainak megvalósulása 
- a szakmai ellenőrzések 4 éves eredményei, a partnerek elégedettségének 

alakulása 
- a szervezeti kultúra állapota 
- a vezetői képességek értékelése  

 
Az éves beszámoló:  

- időpontja:  minden év augusztus 31-éig 
- formája:  írásbeli 
- résztvevői: intézményvezetők  

 
Az öt éves beszámoló: 
- időpontja:  a vezetői ciklus lejárta előtti 4. tanév augusztus 31. 
- formája:  írásbeli 
- résztvevői:  intézményvezetők, akiknek a megbízása a következő  
                                évben lejár. 
 
Az intézményvezetői beszámolók tájékoztatják a képviselő testületet az intézmények 
működésének hatékonyságáról, mely segíti a tervező és döntés előkészítő munkát a 
költségvetés elkészítésekor, az elismerések odaítélésekor és a vezetői megbízások 
javaslat tételénél. 
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II.  Intézményi min őségirányítási rendszer 
 

1. A vezetőség elkötelezettsége, felel őssége 
 

  
 Vezetőségünk és a tantestületünk elkötelezte magát mindazon értékek 
közvetítésére, melyet névadónk, Solti György örökül hagyott: hitét a zene 
nagyszerűségében és lélekformáló erejében. 
 A Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott célok szolgálatába állítottuk 
Pedagógiai- és Tantervi Programunkat.  
 A Minőségirányítási Program készítésekor arra törekedtünk, hogy a partneri 
elvárások, igények minél jobban tükröződjenek minőség-céljaink 
megfogalmazásában. A minőségfejlesztési rendszer működtetése minőség-céljaink 
megvalósítását segítik. 
  
 

2. A vezető tervezési és ellen őrzési feladatai a rendszer 
működtetésében 

 
 
 A vezetői tevékenység feladatrendszerét a tervezés, szervezés, ellenőrzés, 
értékelés, döntés egymáshoz szervesen kapcsolódó funkcióinak helyes értelmezése 
és működtetése határozza meg. Tekintettel arra, hogy a vezetői tevékenységről 
csak, mint folyamatról beszélhetünk, a folyamaton belül hangsúly eltolódásokról, 
arányváltozásokról lehet szó, elsősorban időbeli aktualitás alapján. A tervezés 
funkciója előtérbe kerül a tanév előkészítésének időszakában, a szervezés a tanév 
kezdetén, vizsgák, felvételik idején, az ellenőrzés és értékelés szoros egységben a 
tanév egésze folyamán, a döntés, pedig szükség szerint.  
 A zeneiskola igazgatója egyszemélyes felelős vezetője az általa vezetett 
intézménynek.  
  
Tervezési feladatok 
 
1. A tanév el őkészítése 
 
 Alapvetően fontos dolog a tervezett tanév tanulói létszámkeretének 
meghatározása. Amennyiben bővítésre nem kerül sor, a növendék létszám 
gyakorlatilag azonos marad. A döntést szükségszerűen meg kell előznie a régi 
növendékek beiratkozásának, az újak felvételéről csak a régiek létszámának 
ismeretében lehet dönteni.  
 
 
 
2. A tanévi feladatok megtervezése 
 
 A tanévet az oktató munka megkezdését megelőző évnyitó értekezlet indítja 
útjára. A zeneiskolai munka tervezését belső és külső tényezők, lehetőségek, 
igények, elvárások, elképzelések motiválják.  
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 A meglévő feltételek között folytatandó munka egy tanévre vonatkozó 
tervezése, döntően a belső tényezők lehetőségeire támaszkodhat. Ideértve a 
kialakult kapcsolatrendszerek folyamatos továbbfejlesztésének igényét is. Minden 
intézményben a helyes munkamegosztás az eredményes tevékenység alapja. 
Tervező munkánkban is ennek a törekvésnek kell hangsúlyt kapnia. 
 Alapul szolgálnak az oktatás- és művelődéspolitikai irányelvek, a zeneiskola 
működését meghatározó jogszabályok, a SZMSZ, a tanév munkarendjét érintő 
előírások, Pedagógiai Program, a fenntartó utasításai, elvárásai, a zenei nevelést 
érintő egyéb dokumentumok, és nem utolsósorban a tantestület korábbi 
határozataiból adódó feladatok. Ezekre épülnek a helyi adottságokat, a zeneiskola 
sajátos profilját kiemelő, azokra támaszkodó mozzanatok, feladatok. E 
munkálatokban kell meghatározni az egyének és közösségek tennivalóit. (Lásd „Az 
éves munkaterv készítésének lépései” 26.o., és az „Intézményi feladat ütemterv” c. 
mellékletekben, 28.o.) 
 
 
Partnerkapcsolatok 
 
 
 Az intézmény eredményes működésének biztosítéka a kapcsolatrendszerek 
kiépítése közvetlen és tágabb környezetében. (Lsd.  Pedagógiai Program 21. 
oldalán) 
(Lásd a „Kapcsolattartás rendje a tagozati iskolákkal és a szülőkkel” c. mellékletben, 
31.o.) 
 
 

3. Ellenőrzési terv 
 
 

 Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, az iskola igazgatója havonta egy 
alkalommal kibővített iskola tanácsi ülést tart, amelyen az igazgató-helyettesek és a 
hét tanszakvezető vesz részt. Ennek időpontja: minden hónap első hétfője. 
 Munkaközösség vezetők beszámolnak a tantestületi értekezleten, ill. 
vezetőségi ülésen a munkaközösségek munkájáról az előzetesen meghatározott 
témák szerint. Az úgynevezett szűk iskolavezetői értekezleten az igazgató-
helyettesek beszámolnak az óralátogatási-, ellenőrzési tapasztalataikról és 
javaslatokat tesznek tantárgyi-, módszertani- és nevelési kérdésekben. Ennek 
időpontja: minden hét kedd-csütörtök 8-10. 
 A döntésről vagy elfogadott álláspontról a munkaközösség vezetők tanszaki 
értekezleteken tájékoztatják az érintett kollégákat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

Tanszaki értekezletek: 
 
 Havi rendszerességgel, minden hónap második hetében. 
(Lásd a „Tanszakvezetők beszámoltatásának szempontjai” c. mellékletben, 32.o.) 
 
 
 
Óralátogatások (tanóra, vizsga, bemutató órák, hang versenyek, versenyek, 
felvételik): 
 

• Munkaközösség vezetők havi két alkalommal,  
• igazgató-helyettesek heti két alkalommal, 
• igazgató heti egy alkalommal.  

 
Az iskola igazgatója és helyetteseik egész évben folyamatosan ellenőrzik: 

• a munkafegyelem alakulását, 
• az órakezdést és befejezést, 
• a túlórák elszámolását, 
• a tanári adminisztrációs fegyelem betartását, 
• a tanítási órák módszertani és didaktikai szervezését 
• a hangszer- és kottakölcsönzést 
 

A szakmai munkaközösség szervezési feladatai közé tartozik, pl. az országos-, a 
házi versenyek és hangversenyek szervezése, lebonyolítása is. 
 A tanmenetek és munkatervek elkészítéséért a tanszakvezetők, a vizsgák 
szervezéséért és lebonyolításáért (felvételi-, félévi- és év végi vizsgák) a 
tanszakvezetők, a jegyek határidőre való beírásáért a szaktanárok, az összesítésért 
és a folyamatos ellenőrzésért az igazgató-helyettesek a felelősök. 
 
 
 Az igazgatónak – igazodva a munkatervhez – saját tevékenységét is meg kell 
tervezni. (Lásd az SZMSZ III. fejezetében az igazgató, helyettesei és a 
tanszakvezetők munkaköri leírásait.) 
 
 
A tartalmi munka folyamatának segítése, irányítása és értékelése 
 
 A tanév szakmai munkájával kapcsolatos ismeretszerzés legfontosabb 
színtere, a tanóra. 
 Az óralátogatást széles körű tájékozódás előzi meg, amely kiterjed többek 
között a tanár munkájának értékelésére, növendékeihez és kollégáihoz való 
viszonyára, fejlődésének irányára, szakmai érdeklődésének intenzitására stb… 
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A pedagógusmunka ellen őrzési területei és módszerei 
 
 

Szempont Módszer 
Tervezőmunka Megfigyelés, dokumentumok ellenőrzése 

Tanórán végzett szakmai 
tevékenysége 

 
óralátogatás 

Tanulói tevékenységek 
eredményessége 

 
Statisztikai vizsgálatok, mérések 

Kapcsolatrendszer működtetése Visszajelzések, észrevételek, panaszok 
(szülők, tanulók, kollégák) 

Társadalmi, kulturális tevékenysége Félévi, év végi beszámolók, 
dokumentumok, visszajelzések 

Az iskola fejlesztéséért végzett 
tevékenysége 

Dokumentumok, munkaközösségek 
programjai, tervei 

Adminisztratív tevékenység Tanügyigazgatási dokumentumok 
vizsgálata 

 
  
 

4. Pedagógus min őségértékelési rendszer 
(2006. LXXI. Tv. rendelkezése szerint) 

 
Beépítve: 2007. március 29-én   
(jegyzőkönyv mellékelve) 
 
 A pedagógus minőségértékelési rendszer célja: egységes, az iskola pedagógiai 
programján alapuló, a gyakorlatban működő minőségértékelési rendszer 
segítségével javítani az iskola partnereinek elégedettségét és az intézmény mérhető 
teljesítménymutatóit. 
 
A pedagógus min őségértékelési rendszer gyakorlati megvalósítása 
 
Önértékelés 
 
Az önértékelés önértékelő lapon történik Ez a nevelőtestület által elfogadott 
követelményeket, valamint a teljesülés mértékére vonatkozó értékelést tartalmazza. 
A pedagógus az értékelő interjút megelőző hónapban értékeli teljesítményét, majd 
ezt magával viszi az értékelő interjúra. 
 
A munkáltató (vagy annak megbízottja) értékelése 
 
Az  értékelés   értékelő lapon történik, mely azonos az önértékelő lappal. 
Az értékelésben részt vevő, szintén az interjút megelőző hónapban végzi el a 
pedagógus értékelését a követelmények és a teljesítés kritériuma szerint. 
Ezután a teljesülés mértékét értékeli egy azonos skálán. 
Ezt a lapot, az értékelést vezető magával viszi az értékelő interjúra. 
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Az értékelő interjú 
 
Az értékel ő interjú  személyes beszélgetés, az értékelésben részt vevő munkavállaló 
és a munkáltató, vagy annak megbízottja között, az önértékelő és az értékelő lapok 
összevetésével. 
 
Az értékelő interjú célja 

   
• A munkavállaló önértékelésének és a munkáltató értékelésének 

összehasonlítása, 
• az értékelésben mutatkozó eltérések okainak feltárása, 
• a javítandó, fejlesztendő területek meghatározása, 
• a munkavállaló és a munkaadó közötti megállapodás megkötése a 

teljesítmény, teljesítés új kritériumairól. 
 
A megállapodás 

 
A megállapodásban szereplő követelményeket és kritériumokat, egy erre a célra 
kidolgozott teljesítményértékelő lapon foglalják össze az értékelő interjú végén. 
A lapot mindketten aláírják, a megállapításokhoz a pedagógus írásban 
kiegészítéseket, észrevételeket fűzhet. 
 
Bevezetése 
 
A pedagógus minőségértékelési rendszer bevezetése: a  2008/2009-es tanévben.  
A pedagógus munkakörben foglalkoztatott tanárok tel jesítményértékelése 

 
Értékelési területek, részletes követelmények 
 
I.  A tanórai oktató-nevelő munka színvonala, eredményessége 

 
1. Célok, feladatok és megvalósulásuk 

• megítélhető-e az előzetes felkészülés a tanítási órára  (tervezés, óravázlat 
készítés) 

• milyen mértékben felelt meg a tanítás-tanulás eredménye az óra céljának  
• a motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás formái és mértéke a tanítási 

órákon 
• a növendékek életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása 
• a helyi tanterv követelményeinek teljesítése  

  
2. A tanítási óra tartalma, szerkezete, időbeosztása 

• a tanított anyag megfelelt-e a tanuló készségeinek, felkészültségének 
• jutott-e elegendő idő az új feladatok megismertetésére, az otthoni gyakorlás 

előkészítésére 
• volt-e a tanítási órának nevelési célja és mi valósult meg belőle 

 
3. A tanulás közvetlen irányítása 
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• mennyire voltak szakszerűek és célszerűek a tanár kérdései, a tanári 
szemléltetés, előjátszás, bemutatás 

• hogyan reagál a tanuló a tanár kezdeményezéseire (figyelemmel, 
érdeklődéssel, közönnyel) 

• törekedett-e a tanár arra, hogy feltárja a tananyag (pl. egy zenemű, 
zeneszerző) kapcsolatait, felhasználta-e a tanuló korábbi ismereteit 

 
4. Hogyan ellenőrizte, értékelte a tanár a tanuló munkáját? 

• pozitívan, elismerően, serkentően, buzdítóan 
• elmarasztalóan 

 
5. A tanítási óra légköre 

• milyen volt az óra hangulata 
• élményszerű volt-e az óra 

 
II.  Munkafegyelem, a munkához való viszony 
 

• A munkaköri kötelességek teljesítése 
• A tanítási órák pontos és eredményes megtartása 
• Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, 

pontosság) 
• Szabálykövető magatartás: a különféle feladatok pontos, határidőre történő 

megoldása 
 
 
III.  A  tehetséges tanulók gondozása 
 

• Az „A” tagozatos növendékek megtartása, kimaradók száma, (növendékek 
évfolyami megoszlása) HEK-3.oszt.-ig hány fő,  4.oszt.-TK  hány fő 

• A „B” tagozatos növendékekkel való foglalkozás eredményessége. 
Felkészítés versenyekre, szakmai bemutatókra, iskolai és kerületi 
rendezvényekre, beiskolázásra. 

• A felzárkóztatásra szoruló növendékek gondozása, eredményes fejlesztése 
 
IV.  Részvétel,  aktivitás az iskola életében, munkastílus 
 
1. Feladatok vállalása 

• szívesen vállal önként új feladatokat 
• megbízás esetén vállal csak feladatokat 
• csak nehezen, inkább kötelezve vállal feladatokat 
• egyáltalán nem vállal semmit, kihúzza magát a feladatok vállalása alól 

2. Feladatok megoldása 
• feladatokat, megoldási lehetőségeket önállóan megszervezi, alkotóan, 

kezdeményezően dolgozik 
• megfelelő a kezdeményezőkészsége, de különleges erőfeszítéseket nem tesz 
• ritkán kezdeményez 
• se javaslatai, se ötletei nincsenek, nem is kezdeményez 

3. Hogyan szervezi a munkáját 
• a feladatokat és a megoldásokat is önállóan tervezi és szervezi 
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• a feladat megismertetése után, ha a feltételek biztosítottak, önállóan megoldja 
azt 

• a részletes ismertetés és a feltételek megteremtése után is rosszul szervezi 
munkáját 

 
4. Megbízhatósága 

• ritkán kell ellenőrizni 
• időnként ellenőrizni kell 
• gyakran kell ellenőrizni 
• rendszeresen ellenőrizni kell 

 
5. Önképzés 

• állandóan képezi magát, anélkül, hogy erre bárki utasítaná 
• önképzése munkakörének megfelelő, részt vesz tanszaki, iskolai 

rendezvényeken, továbbképzéseken 
• nehezen vehető rá bármilyen önképzésre 

 
V.  Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 
 

• A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben 
tartása 

• Elfogadást, megértést, figyelmet, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és 
viselkedés a tanulók, a szülők, a felettesek és a pedagóguskollégák felé 

• Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt 
• Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé 
• Észrevételek és bírálatok elfogadása 

 
VI.  A  pedagógus teljesítménye 
 
1. Mennyiségi szempontból 

• folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújt 
• általában jó teljesítményt nyújt 
• teljesítménye megfelelő, átlagos 
• átlag alatt teljesít, de még elfogadható szinten 
• teljesítménye alacsony szintű 

 
2. Minőségi szempontból 

• szakmailag kiváló, folyamatosan átlagon felüli eredményeket ér el 
• szakmailag megbízhatóan, gondosan, precízen dolgozik 
• munkájának minősége megfelel a követelményeknek 
• munkájának minősége hullámzó 
• pontatlanul, hanyagul látja el munkáját 

 
3. Határidők betartása 

• a határidőket precízen, megbízhatóan teljesíti 
• előfordul, hogy nem tartja be a határidőket 
• gyakran nem tartja be a határidőket 
• legtöbbször képtelen az idővel gazdálkodni 
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4. Szakmai ismereteinek gyakorlati alkalmazása 
• kiemelkedő szakmai ismereteit minden esetben kiemelkedő színvonalon 

alkalmazza 
• jól felkészült pedagógus, ismereteit jól hasznosítja 
• a követelményekhez képest szakismereti hiányosak, nem tudja alkalmazni a 

meglévőket sem 
• szakértelme nagyon hiányos, gyakorlati alkalmazása alacsony színvonalú 

 
VII.  A  személyiség főbb jellemzői 
 
Szakképzettség foka 

• kitűnően képzett 
• jól képzett 
• megfelelően képzett 
• hiányosan képzett 
• nem megfelelően képzett 

A munkához való viszonya 
• átlagon felüli 
• átlagos 
• átlagosnál gyengébb 
• nem kielégítő 

A munka minősége 
• igényes, megbízható 
• gondos, pontos 
• felületes, ellenőrzésre szorul 

 
Kezdeményezőkészség, az új iránti fogékonyság 

• kezdeményező 
• nem kezdeményező, bár képes volna rá 
• kezdeményezésre alkalmatlan 
• önállótlan, irányítást igényel 

Felelősségtudat 
• mindig vállalja a felelősséget 
• elzárkózik a felelősség vállalásától 
• igyekszik másra hárítani a felelősséget 

A munka szervezettsége, saját munkájának megszervezése 
• tervszerű, tervszerűtlen 
• fegyelmezett, fegyelmezetlen 
• rugalmas, merev 
• céltudatos, ötletszerű 
• segítségre szorul, szervezésre képtelen 

Szakmai gyakorlat 
• kiemelkedő, jó gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik 
• megfelel a munkaköri követelményeknek 
• átlagos 
• átlagosnál gyengébb 
• nem elégséges 
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Munkatársaihoz való viszonya 
• barátságos, közvetlen, őszinte 
• nyílt, türelmes, türelmetlen, 
• szerény, öntelt, nagyképű, összeférhetetlen, zárkózott, agresszív, megalkuvó 

Feletteseihez való viszonya 
• tisztelettudó, tiszteletlen 
• utasításokat lelkiismeretesen teljesíti 
• az utasításokat megfelelően fogadja 
• alá és fölérendeltséget természetesen fogadja el 
• rosszul tűri az alárendeltséget 

Együttműködésre való hajlam 
• mindig kész az együttműködésre 
• képes rá, de ösztönözni kell 
• az együttműködést elutasítja 
• egyéni teljesítményekre, érvényesülésre törekszik 

Kritikához való viszonya 
• szívesen fogadja, hasznosítja 
• elfogadja, de nem javítja ki a hibát 
• a kritikát sértésnek fogja fel 
• a kritikát visszautasítja 

 
VIII.  A  vezetői feladatok ellátása 
 
Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, 
ellenőrzés, értékelés) ellátása.  
A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása 
 

 
 
 
 
 

Pedagógus teljesítményértékel ő lap 
 

• Tanév:……………………… 
 

• Pedagógus neve:………………………………. 
 

• A teljesítményértékelést végz ő személy: 
 

• Neve:…………………………………….. 
 

• Beosztása:……………………………….. 
 

• A kitöltés dátuma:……….év………hó………nap 
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Minősítési lap 
 

1. A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve):  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

 

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adat ok 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

A közalkalmazott besorolása: 

A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:  

A minősítés indoka:  

 
 
3. A közalkalmazott min ősítésének szempontjai 

 
3.1.  A munkakör ellátása szempontjából szükséges i smeretek 
Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont) – Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont) 
Szöveges indokolás:……………………………………………………………………………………….. 
 
3.2.  A munkakör ellátása során végzett szakmai, gy akorlati munka 
Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont) – Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont) 
Szöveges indokolás:……………………………………………………………………………………… 
 
3.3.  A szakmai munkával kapcsolatos problémamegold ó képesség 
Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont) – Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont) 
Szöveges indokolás:……………………………………………………………………………………… 
 
3.4.  A munkavégzéssel kapcsolatos felel ősség és hivatástudat 
Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont) – Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont) 
Szöveges indokolás:……………………………………………………………………………………….. 
 
3.5.  A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorg alom, igyekezet 
Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont) – Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont) 
Szöveges indokolás:………………………………………………………………………………………. 
 
3.6  Aktivitása az iskola életében: koncertek, szak mai értekezletek, továbbképzések stb.. 
Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont) – Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont) 
Szöveges indokolás:……………………………………………………………………………………… 

 
         Összesen: 18 pont 
 
 
Értékelés: 80 – 100% kiválóan alkalmas 
  60 – 79% alkalmas 
  30 – 59% kevéssé alkalmas 
  30%  alkalmatlan 
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Dátum: 
 
 
 
 

A min ősítés megállapításait a közalkalmazottal  A min ősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet  
                          ismertettem.      megtettem.  

 
 
………………………………………………..          …………………………………………………. 
 a minősítést végző aláírása, beosztása      a minősített aláírása 

 
A „Teljesítményértékel ő”-ben megfogalmazott ajánlásokat, észrevételeket, 
javaslatokat tartalmazó összegzést, az interjú végé n mindketten aláírják, 
melyhez a pedagógus írásban kiegészítéseket f űzhet. 
 
Az eljárás öt évenként megismételhet ő. 
 
 
 
 
Tanárok munkája a szakmai munkaközösségekben 
 
 Tanszaki munkaközösség feladatait lásd az SZMSz-ban. 
 Arra kell törekedni, hogy a tanszakvezető az igazgató szakmai-irányítási 
tevékenységének legfőbb támasza, segítő legyen.  
 Fontos, hogy a havonkénti munkaközösségi foglalkozásokon az igazgató vagy 
a helyettesei részt vegyenek. 
 
Továbbképzés 
 
 Az igazgató feladata, hogy figyelemmel kísérje, és számon tartsa a 
továbbképzési lehetőségeket. Szakmai továbbképzés valamilyen formájában való 
részvételt elvárásként kell a tanárokban tudatosítani. 
(Lásd „A továbbképzés” c. mellékletben, 33.o.) 
 
Az oktató-nevel ő munka értékelése 
 
 A pedagógus munkájának elismerése az intézményen belül az igazgató egyik 
legszebb, de legnehezebb feladata. Minden igazgatónak joga az intézményi 
jutalmazási irányelvek kialakítása, amelynek előkészítésében a tanszaki 
munkaközösség vezetők is részt vesznek.  
A jutalmazás előkészítését széles körű, alapos információgyűjtés előzze meg. 
Mindenek felett a tanár szakmai munkájára, annak eredményére épüljön a 
véleményalkotás. 
 
A jutalmazás szempontjai: 

• óralátogatások tapasztalatai 
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• bemutatókon, hangversenyeken szerzett benyomások 
• tanszakvezető véleménye 
• az „A” tagozatos növendékek megtartása, a színvonalas muzsikálás 

kiteljesítésével 
• a „B” tagozatos növendékekkel való foglalkozás eredményessége, felkészítés 

felvételi vizsgára stb. 
• a közösségi munkában vállalt feladatok és azok teljesítésének színvonala 
• szakmai továbbképzésben való részvétel 
• önképzés, hangszeres aktivitás 

 
 
 
A tanulók értékelésének módjai 
 
 A SZMSZ tartalmazza a lényeges alapelveket a tanulói tevékenységet ill. a 
tanulmányi eredmény értékelésének módját. Ettől függetlenül az egységes 
osztályozási irányelvek a tanszakokon belül, de az egész iskolát illetően is nehéz 
feladatok elé állítják a tanárokat és az iskolavezetést. 
 A zeneiskolai tanulók előmenetelét a következőkkel bíráljuk el: 

• az egyik jegy a tanév során elért készségfokot jelzi 
• a másik jegy a tanuló szorgalmát mutatja 
• azok a tárgyak, amelyeket nem számjeggyel, hanem szöveggel értékelünk. 

 
A tanulmányi eredmények értékelése: 
(Lásd a Pedagógiai Program 27. oldalán) 

 
 

5. Teljesítménymérés 
 
  

A zenetanítás egyik lényegi célja: a gyermek egyéni adottságainak, 
képességeinek kifejlesztése, tehetségének maximális kibontakoztatása. A 
hozzáadott érték az, ami igazán minősíti a tanár munkáját a tanítás, a tanulási 
folyamat eredményességét. A zenetanítás természetéből következően akár az órai, 
akár a csoportos zenélés alkalmával állandó ellenőrző, mérő, értékelő, fejlesztő 
elemekkel van dolgunk. Ez a zenetanár esetében többnyire ösztönös és nem tudatos 
tevékenység. A tudatos munka azonban minden területen minőséget teremt, ezért 
tehát nagyon fontos a készségfejlesztéshez szükséges adottságok számbavétele, 
melyek elősegítik a legalapvetőbb készségek, jártasságok megszerzését. 
 Ennek lehető legobjektívabb mérését csakis a fejlődés folyamatos figyelése, 
nyomon követése biztosíthatja. 
(Lásd a Pedagógiai Program 27. oldalán) 
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Mellékletek 
 

Az éves munkaterv készítésének lépései 
 

1. A tanév céljainak meghatározása 
o A stratégiai célokból az aktuális tanévre lebontott célok meghatározása. 
o Az előző tanév év végi értékelésekor meghatározott célok. 

 
2. A feladatok meghatározása 

o Aktuális jogszabályok figyelembe vétele, a tanév rendjéről szóló 
rendelet, fenntartói rendelkezésekből adódó feladatok. 

o Ismétlődő feladatok. 
o Előző évi vizsgálatok eredményeiből adódó (minőségügyi) feladatok. 
o A minőségfejlesztés feladatai (mérések, vizsgálatok terve). 
o Speciális, egyedi feladatok a tanévben. 
o Projektek. 
o Előző tanévről áthúzódó feladatok. 
o Tanítás nélküli munkanapok programja. 
o Munkaközösségek munkaterveiben megjelenő feladatok. 

 
3. Szükséges az egyes feladatok időtartamának megbecsülése. 
 
Erőforrás tervezés: 

o A tervezett feladatok kinek milyen leterhelést adnak, hol van szabad 
kapacitás.  

o Mely feladatok milyen pénzügyi és tárgyi eszközöket igényelnek, és 
azokat milyen forrásból tudjuk biztosítani. 

 
Erőforráshiány esetén szükséges a feladatmeghatározást megismételni, 
áttekinteni. 

 
4. Felelősök kijelölése a feladatokhoz . 
 
5. Határidők rendezése – időterv készítése. Eseménynaptár (rendezvényterv) 
elkészítése A határidők torlódása, a felelősök túlterheltsége esetén át kell 
tekinteni a felelősök, ellenőrök kijelölését. 

 
6. Ellenőrzési terv elkészítése (Ki, mit, mikor, milyen módszerrel fog ellenőrizni?) 
 
7. Tantestületi vita a munkatervről.  Amennyiben a tantestület nem a 
meghatározott arányban fogadja el a munkatervet, akkor az elfogadhatóság 
irányában módosítani szükséges. 

 
8. Elfogadás után a munkatervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni, a 
fenntartó számára meg kell küldeni. 

 
Bejövő dokumentumok: 

• Tanév végi értékelő beszámoló és jegyzőkönyv (tartalmazza az éves 
vizsgálatok, mérések eredményeit) 

• A MIP és a pedagógiai program 
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• Munkaközösségek előzetes munkatervei 
• Önkormányzati feladatok határidői (fenntartói utasításként értendő) 

 
Elkészülő dokumentum rendszer:  munkaterv, melynek elemei: 

• minőségfejlesztési terv 
• intézményi munkaterv 
• ellenőrzési terv 
• eseménynaptár (rendezvényterv) 

 
A munkaterv minden eleme tartalmazza a feladatokat, a kapcsolódó időterveket és 
felelősöket.
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Intézményi feladat ütemterv 
 

 
Cél 

 
Felelős 

 
Feladatok 

 
Határid ő 

Munkaszerződések 
előkészítése, 
elkészítése 

 
Igazgató 

Gazdasági vezető 

Újonnan alkalmazott 
tanárok kinevezésének, 

szerződésének 
elkészítése 

Alakuló értekezlet 
időpontja, ill. 
folyamatos 

Alakuló értekezlet 
Munka- és tűzvédelmi 

előadás 

 
Igazgató 

ig. h-k 

Az Önkormányzat 
Védelmi csoportjának 

értesítése 

 
Tanévkezdés 

előtt 
min. 1 héttel 

Tanszakvezetői 
értekezlet 
Tanszaki 

értekezletek 

 
Igazgató 

ig.h-k 

Éves feladatok átfogó 
megbeszélése, 
munkatervek 
elkészítése 

 
Az éves 

munkaterv 
szerint 

Tanügyi 
nyomtatványok 

 
ig. h-k 

 Napló, összesítő, 
beírási napló, törzslap, 

ellenőrző, órarend 
kiadása 

 
Az első tanítási 

hét  

Beiratkozás a 
tagozatokon 

      Főtárgy tanárok, 
      tagozatfelelősök 

A tájékoztatót 
kitenni a tagozatokon 
az alakuló ért. után 

A tanév első 
3 napja 

Előképzős 
beiratkozás 

 
Szolfézs tanárok 

 
Tájékoztatót kitenni 

 
A tanév első hete 

Zenekarok első 
próbái 

 
Zenekarvezetők 

A főtárgy tanárok 
értesítése 

Az éves 
munkaterv 

szerint 
 Szülői értekezletek              Ig. h-k, 

tanszakvezetők 
 

Témák, időpontok 
              kijelölése 

 
A tanév 3. hete 

Tandíjkedvezmény
ek iránti kérelmek 

leadása 

 
Főtárgy tanárok 

 
Nyomtatvány kiadása 

 
A tanév 3. hete 

Munkaközösségi 
foglalkozások  

 
Tanszakvezetők 

A témák és időpontok 
kitűzése 

Az éves 
munkaterv 

szerint 
 

Túlórák leadása  
 

Ig. h. 
Túlóraösszesítés 

elkészítése a tanárok 
által 

leadottak szerint 

Az adott hónap 
utolsó tanítási 

napja 

I. félévi térítési ill. 
tandíj beszedése  

Főtárgy tanárok 
gazdasági vezető 

 
számlák kiadása 

 
október 2. hete 

Törzslap,összesítő, 
órarend,napló, 
munkatervek 

leadása 

 
Valamennyi főtárgy 

és 
kötelező tárgy tanára 

 
Kitöltés, elkészítés 

 
A tanév 3. hete 
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Tantárgyfelosztás 

 
Ig. h.  

Adatok begyűjtése, 
egyeztetése, 
feldolgozása 

A fenntartó  
utasítása szerint 

 
Statisztika 

 
Ig. h. 

 
Kitöltés 

 
OM rend. szerint 

 
ZIR konzultációk 

 
Szolfézs 

tanszakvezető 
Elkészíteni a beosztást, 

jegyzeteket stb. 
Az éves 

munkaterv 
szerint 

Nyomtatványrendel
és 

Ig.h. Felmérés, megrendelés nov., ill. a 
nyomda 

tájékoztatása 
alapján 

Hangszeres 
vizsgák 

Ig. h-k 
Tanszakvezetők 

Az éves munkaterv 
szerinti kijelölés, 

beosztás és ezekről 
tájékoztatás 

január 1. és 2. 
munkanapja 

Félévi 
bizonyítványosztás 

 
Főtárgy tanárok 

A bizonyítványok 
kitöltése, egyeztetése, 

kiosztása 

A „Tanév rendje”  
szerint megadott 

időpontban 
Félévi 

tanszakvezetői 
értekezlet 

 
Igazgató 

Második félévi 
munkatervek 

megbeszélése, 
elkészítése 

Leadása az első 
félév 

utolsó hete 

 
Félévzáró 
értekezlet 

 
 

Igazgató 

A kijelölt időpont 
közzététele, az első 
féléves munkaterv 

alapján a 
tanszakvezetők 
készítsék el a 
beszámolót 

 
Február  

első hete 

 
Nyári zenei tábor  

 

 
 

Igazgató 

Helykeresés 
folyamatosan, 
egyeztetés az 

együttesek vezetőivel, 
a felhívás elkészítése 

és terjesztése 

 
 

február hónapban 

 
Szülői, pedagógus 

és 
tanulói 

elégedettségmérés 

 
 

Igazgató 

Kérdőíves mérés a 
felek elégedettségéről, 

elvárásairól, 
fejlesztendő 

területekről, majd 
összefoglaló írásos 

beszámoló 

 
 

Intézményi 
mérést követő hó 

15-én 

II. félévi 
tandíjleadási 

határidő 

 
Főtárgy tanárok 

 
számlák kiadása 

 
február utolsó 

hete 

 
 

 
 

 Ig.h-k 

Tájékozódni a 
tov.képzési 
lehetőségekről.Kigyűjte
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Továbbképzési terv 
leadása  

ni a 120 órára 
kötelezetteket és a  
felhasználható kereten 
belül kijelölni a 
továbbképzésen 
résztvevőket.  

Március 15. 

Beiskolázó 
növendékek 

felvételi 
vizsgája 

 
Ig.h. 

Főtárgy tanárok 

Az iskolába beérkező  
dokumentumok 

kitöltése, továbbítása 

A felvételit kiírók 
tájékoztatója 

szerint 

 
 

Hangszeres 
felvételi 

meghallgatások 

 
 
 

Ig. h-k 

A felvételik 
időpontjának kitűzése, 
a tájékoztatók  
kirakása a közismereti  

iskolákban, a 
jelentkezési lapok 

elkészítése 
 

 
A felvételit 
megelőző 

60. nap 

 
 

Felvételi értekezlet 

 
 

Ig.h-k 

 
Az időpontok kiírása.  A 
felvételi eredményének 

írásos közlése a 
szülőkkel  

 
A felvételit követő 
egy héten belül 

Hangszeres és 
kötelező tárgyi 

vizsgák  

 
Ig.h-k 

Tanszakvezetők 

A vizsgák időpontjának  
beosztása, 

egyeztetése, annak 
közlése 

A vizsgák 
kezdete előtt  3 

héttel 

 
Év végi  tudnivalók 

 
Ig.h-k 

Az évzárással 
kapcsolatos valamennyi 
tudnivaló elkészítése, 

közzététele 

Évzárás előtt 
1 hónap 

 
Egyeztetés 

 
Ig.h-k 

A törzslapok, 
bizonyítványok 

ellenőrzése, 
lepecsételése 

Hangszeres 
vizsgák utáni hét 

A nyári zenei tábor 
szülői értekezlete 

 
táborvezető 

Szülők tájékoztatása a 
nyári táborról, indulási-, 
érkezési időpontokról, 

tábori befizetés 

 
Június eleje 

Bizonyítványosztás szaktanárok Bizonyítványok 
kiosztása a 
tagozatokon 

Utolsó két tanítási 
nap 

 
Tanévzáró 
értekezlet 

 
igazgató 

Az éves munka 
összefoglalása, a 

következő év 
feladatainak vázlatos 

ismertetése 

 
Utolsó tanítási 
hét péntekén  

 
Bizonyítvány 

 
szaktanárok 

Az át nem vett 
bizonyítványok leadása 

az irodában 

Az éves 
munkatervben 

megjelölt 
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leadás időpontban 

Nyári zenei tábor táborvezető A zeneiskola nyári 
zenei táborának 
megrendezése 

Június utolsó 
péntekétől 

 
 
 

Kapcsolattartás rendje a szül őkkel 
 

 
Cél Felelős Feladat Határid ő 

Szülői értekezlet  minden tanár Tanév eleji szülői 
értekezlet tartása 

szeptember 
második 

hete 
 

Összevont tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezetők 

Összevont szülői 
értekezlet, 

tanszakonként, 
tanáronként néhány 

szülő delegálása 

október 
második 

hete, 
február 

negyedik 
hete 

 
Növendékhangversenyek  

 
minden tanár 

Évente két növ. 
hangverseny a szülők 

számára 

december 
második 

hete, 
május eleje 

 
Felvételi tájékoztatás 

 
Szolfézs 
tanárok 

Tájékoztatás a 
felvételiről, előzetes 

hangszeres 
igényfelmérés 

 
április 

Nyílt napok tartása, 
elégedettségmérés 

minden tanár 
 

Szülők számára nyílt 
napok szervezése, 
összekapcsolva az 

elégedettségméréssel 

 
október, 
március 
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Tanszakvezet ők beszámoltatásának szempontjai 

 
A tanszakvezetők beszámoltatása évente kétszer, egységes szempontok szerint 
történik. 
 
A beszámoló szempontjai: 
 
Tárgyi, személyi feltételek: 

• Tanári létszám 
• Növendéklétszámok évfolyami bontásban 
• „B” tagozatos növendékek száma 
• Várható beiskolázás 
• A tanszak hangszerparkjának minősége 
• Kérések, javaslatok 

 
Szakmai munka értékelése: 

• Az óralátogatások tapasztalatai 
• A félévi, év végi meghallgatások tapasztalatai 
• A bemutató tanítások elemzése 
• Tehetségfejlesztés 
• A házi versenyek értékelése 
• A tanszaki hangversenyek, bérleti koncertek, iskolai szereplések 

véleményezése 
• A zenekari munka véleményezése 
• A korrepetíciós munka véleményezése 
• Az adott évre vonatkozó feladatok végrehajtása 
• A következő tanév fejlesztési feladatainak meghatározása 

 
Továbbképzéseken résztvev ő tanárok: 

• Felsorolás 
• Javaslatok 

 
Elégedettségmérés: 

• A kérdőívek v. interjúk kiértékelése 
• Megoldási javaslatok 

 
Partnerkapcsolatok: 

• Szülőkkel való kapcsolattartás 
• Tagozati iskolákkal való kapcsolattartás 
• Szaktanácsadóval való kapcsolattartás 
• A vezetőséggel való kapcsolattartás 
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Kapcsolattartás rendje a feladatellátási helyekkel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cél Felelős Feladat  Határid ő 
Tanév eleji 

adminisztráció 
Tagozat felelős Tantermi, órarendi 

egyeztetés 
szeptember első 

hete 
Órarendek, 

terembeosztások 
leadása 

 
Tagozat felelős 

Egyeztetett 
beosztások 
leadása a 

zeneiskolában 

 
október 1. 

Nyílt napok 
tartása, 

elégedettségmérés 
kérdőíveinek 

kiosztása 

 
Tanárok, 

tanszakvezetők 

Iskolavezetőség, 
énektanárok, 

osztályfőnökök, 
napközis tanárok 

meghívása 

 
október 
március 

 
Iskolanapokon 

való 
közrem űködés 

 
 

Minden tanár 

Rendezvényeken 
való részvétel, 

élőzenei bemutató 
szervezése 

a hangszeres 
felvételi megelőző 

időszak, 
közismereti 
iskolákkal 

egyeztetett 
időpontban 

 
Havi programok 

leadása 

 
Tagozat felelős 

Szünetek, 
kirándulások, erdei 

iskolák 
időpontjainak 

lejelentése 

Folyamatosan, az 
aktualitáshoz 

igazodva 
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Továbbképzés 
 

 
 „A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, 
bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka 
keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a 
közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai 
szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a 
vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási 
intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátáshoz.(…..)”  
277/1997. (XII.22.) 4.§ (1) Kormány rendelet  
 
 „A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél 
megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első napjától addig az évig, 
amelyben az ötvenedik életévét betölti(……), vesz részt a közoktatásról szóló 
törvény 19.§-ának (8) bekezdésében szabályozott továbbképzésben. 
277/1997. (XII.22.) 4.§ (2) Kormány rendelet 
 
 

 
      Akkreditált tanfolyamot hirdetők ajánlatai 

(Fővárosi         Pedagógiai Intézet, Metronom Kht.,   
          Magyar Zeneművészek    Szövetsége 
stb…) 
 
Tájékoztatás 

 
• Tanszakvezetők tájékoztatása a továbbképzési 

lehetőségekről 
• Tanszaki értekezleteken a szaktanárok áttekintik a 

lehetőségeket 
 

1.  a szaktanárok jelzik az igazgatónak érdeklődésüket a  
                 kiválasztott kurzusra 

     2.  a vezető áttekinti a jelentkezőket, majd elkészíti és   
                
jóváhagyja a beiskolázók névsorát. 

 
       
„(…)előnyben kell részesíteni azt, a) akinek a 
hétévenkénti továbbképzés teljesítéshez kevesebb 
ideje van hátra, b) akinek a hétévenkénti 
továbbképzésben való részvételét a munkáltató  
elrendelte, c) aki a szakvizsgába beszámítható 
továbbképzésre jelentkezik.”  

  
3.   A továbbképzésért felelős igazgató-helyettes 
elkészíti     a beiskolázási tervet, amelyet minden év 
március 15-      ig  kell leadni a fenntartónak. 

Tájékozódás 

Jelentkezés 
folyamata 
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„A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, 
munkakörét, akiknek részvételét betervezték, a 
továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező 
időpontját(…)” 

 

             
4. A jelentkezőknek kiosztja a jelentkezési 

lapokat, majd a kitöltött iratokat továbbítja a 
továbbképzést meghirdetőknek. 

 
 
Adminisztráció 

      
            
  
 
1.   Az ig. helyettes a folyamatosan  A tanfolyami díj 80%-áról kiállított
     érkező számlákat iktatja.   számlákat továbbítja a 
gazdasági         vezetőnek. 
    .  
         
       A 20%-os önrészről szóló csekkeket 
      átadja a továbbképzésre jelentkezőknek. 
 
 
 

• Analitikus táblázatot vezet a továbbképzés összegszerű kimutatásáról. 
• A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás elszámolását folyamatosan 

végzi táblázatban. 
• Nyilvántartást vezet a továbbképzésben való részvételről és a továbbképzés 

teljesítéséről, a 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 19.§ (2) bek. e) pontja 
alapján. 

 
2.  December közepén – előzetes egyeztetés alapján – az Önkormányzat 
továbbképzések elszámolásával megbízott előadójának tételesen elszámol. 
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III. Tanszakok min őségirányítási programja  
 

1. A hangszertanítás célja 
 
 

A hangszertanítás tág értelemben a teljes oktató-nevelő munka része, 
hangszer-speciális  szaktevékenységével a művészeti, esztétikai, s ezen belül a 
zenei nevelést szolgálja. A zenetanulás során érvényesül a tanuló törvényben is 
meghatározott alapvető joga tehetségének maximális kibontakoztatásához. A 
zenetanulás, a különböző képességű tanulók mindegyikénél fejlesztő, 
személyiségformáló erővel bír, s csak kis százalékukat készítjük zenei pályára. 
Azonban a zongoratanár felelőssége minden esetben a zenei nyelv hangszer-
speciális kialakításának érzékenységében, a terhelés, haladás egyénre szabott 
voltában rejlik.  Az egyéni foglalkozás lehetősége felveti az alapkészségek 
maximális kibontakoztatását, olyan módszerek alkalmazását, amelyek igazodnak a 
gyerek testi, lelki, szellemi, egyéni sajátosságaihoz. A tanárnak ésszerű, igényesen 
meghatározott követelmény, mennyiségi-minőségi szakszerűség kereteit kell 
megcéloznia. A minőségcélok megvalósításának folyamatában tehát minden 
mozzanat a gyerek tehetségéhez igazított alkalmazást igényel. 

A tudományok fejlődése olyan mennyiségű információ közvetítésének 
szükségességét diktálja, hogy a megfelelő teherbíráshoz a gyermekeknek el kell 
sajátítaniuk az egészségmegőrzéshez szükséges érzelmi technikákat. A zenei 
képzés segítségével a tanulók megtanulják érzelmeiket kifejezni, már-már kezelni. A 
nevelési, oktatási általános gyakorlatban a ráció kifejezésének eszközeit sokkal 
hangsúlyosabban kapják meg a gyerekek, annak ellenére, hogy oktatásunk az 
iskolák nevelő funkcióját is egyenértékűen hangsúlyozza, s annak ellenére, hogy az 
érzelmi nevelés erkölcsnemesítő, az emberi formálás minőségét meghatározó 
szerepét oktatásunk irányító evidenciaként kezeli. 
 A speciális diperszonális kapcsolatban a hangszer ismeretén és annak tanítási 
technikáján túl, vagy talán mindenek előtt arra kell törekednie a tanárnak, hogy a 
speciális képzés folyamata szinkronban legyen a személyiség fejlesztésével. 
 
 
 
2.  A min őségcélok megvalósítása, a módszertani tapasztalatok  

átadásának fórumai 
 
 
 Az előző fejezetben kifejtett, speciális hangszeres képzésben fontos 
követelmény, hogy a kitűzött célok megvalósításának minden mozzanata úgy 
történjen, hogy az élményszerű, majd szükséglet legyen a zene befogadására. A 
módszerek igazodjanak a gyerek testi, lelki, szellemi és egyéni sajátosságaihoz.  A 
hangszeres játék természetéből adódik, hogy a módszertani megoldások széles 
skálájára van szükség, s a tanítási eszközöknek az adott szituációihoz való érzékeny 
alkalmazási képességre. Nem elég, ha a tanár jó hangszeres készségekkel és kellő 
zenei felkészültséggel rendelkezik, eredményes munkájához gazdag módszertani 
eszköztárral kell rendelkeznie. A munkaközösségen belül sok olyan jellegű 
foglalkozásra van szükség, amely a tanítási eszközök szélesítését, színesítését tűzi 
ki célul.  (Pl.: stílusjegyek megközelítésének módjai, azonos zenei, technikai feladat 
megoldásának változatai stb. A munkaközösségek egyrészt a hosszú távú 
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tervezéshez elengedhetetlen hangszer speciális elemeket teszik nagyító alá, pl. 
artikuláció, cantabile billentésmód, díszítések, technikafejlesztés (skála, etűd is), 
zenei formák, a tanóra szerkezete, az új anyag előkészítésének módja, lapról való 
olvasás, a stílusok megközelítésének módjai  stb.  
 Értelemszerűen meghatározó az egyes osztályok tantervi követelményeinek 
való megfelelés. A mérés és értékelés lehetetlen a mennyiségi – minőségi mutatók 
nyomon követése nélkül. A hangszeres tanítás során dinamikus sztereotípiák 
alakulnak ki, amelyeknek szinterei: a tanóra, kisebb nagyobb közösség előtti 
szereplés stb. Ezek milyensége a minőségcélok egy-egy állomásait mutatják már a 
kezdeti fokon is. Tehát folyamatosan kell figyelemmel kísérni ezeket az „állomásokat” 
és viszonyítani a követelményekhez.  
 Az interaktív viszony érzékenységét kifejezi a növendék képességeihez 
alkalmazott módszerek megfelelősége, a tudatosság, a kialakított légkör. Itt kell 
megemlíteni a tanítandó zenei anyag helyes megválasztását, ami mindig célorientált 
tehát nemcsak a zeneművet tanítom, hanem az adott darabbal tanítok valamit. 
 A minőségcél az egységes követelményrendszer kialakítása, a kimeneti 
pontok megvilágítása. Ide tartozik a „B” tagozatos tanulók kiemelése, külön 
alkalmakon való folyamatos megfigyelése. Cél itt is a tehetség maximális 
kibontakoztatása, melynek tanári módszere nem valami magasabb rendű 
foglalkozás, mert zenét csak egyféle módon lehet tanítani. Az eredmény csakis a 
mennyiségi és a megszólaltatás minőségi differenciáiban rejlik.  
 A minőségi munka szempontjából fontos, hogy a tanár munkájában 
érvényesüljön a gyakorlásra nevelés, ismertesse meg az önálló munka 
eredményessége által megszerezhető örömöt, mert ez az öröm motiváló, a 
növendék  minden tevékenységéhez integrálódhat. 
 

 
3. A min őségprogram folyamatának megszervezése 

 
 

 A tanszak tevékenysége előtt az intézmény minőségpolitikája iránytűként 
szerepel, amelyben tükröződik a tanári közösség elfogadó, közös akarata, 
feladatvállalása. Ez érvényes a rövid és hosszú távú munkaközösségi programra 
is. 
 A folyamat irányítása önmagában értelmét veszti a közösség passzivitása 
esetén. Az egyéni tanítás nem lehet elszigetelt tevékenység egy művészet 
oktatási intézmény munkáján belül. A tanár képviseli ill. kiépíti az intézmény 
különböző partnereivel való jó kapcsolatot, - hangversenyek, bemutatók stb. -  
kitüntetett helyen a tanítvány szüleivel, hozzátartozóival, közismereti tanítóival 
stb.  A folyamat szabályozása nem statikus, a kapcsolattartások eredményeként 
az állandó visszajelzések érzékelésére,  kiértékelésére épít. 
 A folyamat szabályozása tehát időszakonként változó főszereplőket mozgósít 
a tanszaki közösségen belül. Értelemszerű, hogy az aktuális feladathoz a 
legalkalmasabb személyek mozgósítása történjen (tanári bemutatás – a pódiumra 
legalkalmasabb kollega szerepeltetése- bemutató tanítás- az adott didaktikai 
feladatban jártasabb kollega, az aktuális szervezési feladatokhoz a szervezési 
készségekben kiemelkedő tanár stb.)  
A közösség sokszínű, a minőséget meghatározza az evvel való jó „sáfárkodás”. 
 A fent felsorolt folyamat legkisebb s talán a legfontosabb „sejtje”, színtere a 
tanítási óra. Ennek minden pillanata meghatározza és feltételezi az előzőekben 
kifejtett „minőségcél és folyamat” sikerét. 
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4. Tanítási óra tervezése 
 

 Az egyénre szabott minőségcélok mindig a jelen állapotra építenek, a levont 
konzekvenciákat szem előtt tartva lépnek tovább. A folyamat figyelembevétele 
nélkül elképzelhetetlen az eredményes munka. A mérés, értékelés is csak 
folyamatban képzelhető el. 
Tervezéskor két fontos szempont kerül írásos rögzítésre: 

1. egyénre szabott tananyag tervezet 
2. a helyi tanterv anyagának figyelembevétele 

  A folyamat szabályozásának másik része maga a munkaterv. Azokat az 
elemeket súlypontozza, amelyek az előző év tapasztalataira épülnek. Hangszer-
speciális vonatkozásban, a munkaközösségek azokat a didaktikai elemeket 
dolgozzák ki az adott tanévben, amelyek a „beavatkozáshoz” szükségesek. 
 Természetesen a folyamatban jelen vannak azonos mozzanatok a hosszú 
távú minőség program megvalósításához. Mégis fontos, hogy a tanszakok 
munkaterve tartalmazza a rövid távú programokat is.  A minőségcélok folyamata 
a fejlődés garanciája. 
 

 
5. Szakmai m űhelyek, kiscsoportos foglalkozások 

 
 
A tanév team vezetőinek kiválasztása: 

- A foglalkozások tartalmának, formájának és ütemezésének rögzítése, a 
tanszaki minőségi célok aktuális megjelölése az éves munkaterven 
belül. 

- A tennivalók felsorolása és fontossági sorrend szerinti csoportosítása. 
- Tanfolyami hangversenyek szervezése.  Annak felelősei az adott tanév 

munkatervében. Félévi és év végi beszámolók csoportos szervezése, 
formái az éves munkatervben (pl. kicsoportos szakmai forma).   

- Egyéni sajátosságok alapján kiemelt minőség célok (lásd írásos egyéni 
tervezés) 

- Célokhoz rendelt konkrét előadási darabok, amelyek tartalmazzák a 
kijelölt célokat.  Lásd egyéni tervezés. 

 Szakmai minőségcélok súlypontozása a mérési eredmények 
figyelembevételével.  
Pl.  technikai képzés formái, a tehetségkutatás módszerei, kezdő tanítás elemei, a 
szereplésre való felkészítés módszertana, az élményszerű óravezetés eszközei, 
otthoni gyakorlás előkészítése, a növendék szüleivel, iskolájával tartott kapcsolatok 
lehetőségei. 
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Mellékletek  
 

Zongora tanszak feladat ütemterve 
 

Cél Feladat Felelős Határid ő 
 
Központi tanszaki 
értekezlet 

A tanév fővárosi 
programjainak 
megismerése 

 
Tanszakvezető 

 
szeptember 

 
 

Tanszaki értekezlet 

Munkaterv készítés, 
ill. elfogadás x Lásd 

2.sz. melléklet 
Egyéni tervezés x 

Lásd 2.sz. melléklet 

 
 
Tanszakvezető 

 
 

szeptember 

Munkaközösségi 
foglalkozás. Kiemelt 
szakmai feladatok 
(évenként más) 
feldolgozása a 
megfelel ő formában. x 
Lásd. 
Minőségirányítási 
célok és feladatok 
című fejezet. 

 
 

Fejlesztő szakmai 
tevékenység 

 
 

Tanszakvezető 

 
 

október utolsó 
hete 

 
 
 

Konzultációk, 
óralátogatások 

Beiskolázók és pre 
beiskolázók egyéni 
meghallgatása – 
kiemelt tehetségek, 
ill. problematikus 
növendékekkel való 
foglalkozás 

 
Tanszakvezető, 
szakkörvezetők 

x Lásd 2.sz. 
melléklet 

 
 

november 
 

Zeneművészeti 
Szakközépiskolai 
előfelvételi vizsgáin 
való részvétel 

Szakmai 
tevékenység, 
hospitálási alkalom, 
tapasztalatgyűjtés 
(visszacsatolás) 

 
 

Zongoratanárok 

 
a meghirdetett 
időpontokban 

 
 
 
Solti György M űvészeti 
Szemle. „B” tagozat 
részére kötelez ő. „A” 
tagozatban csak 
fakultatív. Anyaga 
évenként 
meghatározott. 

A minőség célok 
folyamatának fontos 
állomása. Mérési, 
értékelési alkalom. A 
fővárosi 
rendezvényeken, 
fórumokon, 
versenyeken való 
részt vétel kerületi 
válogatója. B 
tagozatos 
meghallgatás. 

 
 

Tanszakvezető 
Szakkörvezetők 

 
 

december 
első hete 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanszaki hangverseny 
meghallgatások: 

Minőségcélok 
eredményességének 

 
Tanszakvezető 

 
december 
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-Karácsonyi 
hangversenyek 
-Félévi beszámo lók    
megtartása 

vizsgálata, mérés, 
értékelés. 
A minőségcélok 
folyamatának ell. 

Szakkörvezető 
tanárok 

január 

 
 
Munkaközösségi 
foglalkozás ill. 
értekezlet 

Félévi eredmények 
összegzése, 
értékelése, írásos 
beszámoló 
készítése, 
elfogadása. Mérés, 
értékelési 
eredmények. 

 
 
 

Tanszakvezető 

 
 

február 
első hete 

Budapesti 
versenyeken való 
részvétel, Országos 
zongoraverseny, 
Négykezes verseny. – 
Központi 
rendezvények 
előválogatói. 

Szereplés, 
továbbképzés. Az 
egységes 
követelményrendszer 
kialakításának egyik 
fóruma. 
Kapcsolattartás a 
főváros kerületi 
intézményeivel. 

 
 

Zongora tanárok 

 
február 

központilag 
meghatározott 

időpontok 

Munkaközösségi 
foglalkozás 
 
 
 
Bemutató tanítás 
Lásd az októberi 
kiemelt didaktikai elem 
gyakorlati bemutatása 

Fejlesztő szakmai 
tevékenység 
 
 
 
Továbbképzés, 
kapcsolat a zenei 
közép ill. felső fokkal 

    
Tanszakvezető 

 
Szakkörvezetők 

 
 

Szaktanár 

február 
 

 
 
 

március 
központilag 

meghatározott 

Országos versenyek  
- évenként 

Nyíregyháza 
- 2 évenként 4 

kezes 
- tanári versenyek 

stb. 
aktuális munkaterv 
alapján 

 
 
Szereplés, 
továbbképzés 

 
Tanszakvezető 
Szakkörvezetők 

 
március 
április 

Konzultáció  
Munkaközösségi 
foglalkozás 

Felvételi vizsga 
Tehetségkutatás 
Központi 
meghallgatás 

 
Egész tanszak 

 
május 

Tanszakvezetői 
értekezlet 

A felvételi 
kiértékelése, sorrend 
megállapítása 

Egész tanszak május 
június 

Év végi beszámolók  
„B” tagozatos vizsgák 

Mérés, értékelés Egész tanszak június 

 
Évzáró tanszaki 

Tapasztalatok 
összegzése, a 

 
Egész tanszak 

 
június 
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értekezlet  következő tanév 
előkészítése 

 
 

A szolfézs tanszak feladat ütemterve 

 
Cél Felelős Feladat Határid ő 

Központi tanszaki 
értekezlet 

szaktanácsadó Éves program 
ismertetése 

Központilag 
meghatározott 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető Éves munkaterv 
elkészítése 

szeptember 

Előképzős 
beiratkozás 

Tagozatokon 
tanító tanárok 

Jelentkezők 
meghallgatása 

szeptember első 
hete 

Szülői értekezlet  Tagozatokon 
tanító tanárok 

Tájékoztatás szept. 30. 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

Beiratkozás- és a 
tanévkezdés 

tapasztalatainak 
megbeszélése 

 
október 

Tanmenetek 
leadása 

 
Minden szaktanár 

Összes tanított 
osztály 

tanmenetének 
elkészítése 

 
október 15. 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető Csoportos 
tanításban a 

deviancia kezelése 

november 

Téli népszokások  szaktanárok Karácsonyi 
műsorban részvétel 

december 

Karácsony a 
zenében 

szaktanárok Minden csoportban, 
a szintnek 

megfelelő anyag 
betanítása 

 
december 

 

Félévi beszámoló  szaktanárok Minden csoport 
írásos felmérője 

január 

Fővárosi 
meghallgatás, 
felvételiz őknek 

 
szaktanácsadó 

 
szintfelmérés 

 
január 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető Vizsgák értékelése február 

Felvételi 
meghallgatások 

tanszakvezető Részvétel 
szervezése 

központilag 
meghatározott 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

II. félévi program 
összeállítása és az 
aktuális problémák 

megoldása 

 
március 

Bemutató tanítás  tanszakvezető Minden tanár 
részvételével 

március 

Improvizációs óra  Sári Andrea Tanár-diák 
improvizáció 

 
március 
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bemutatása 
Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető Előképzős 
bemutató operatív 

előkészítése 

április 

Előképzős 
bemutató 

tanszakvezető Előképzős 
növendékek 
előadása, 

hangszerismertető 

 
április 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

Az év végi vizsgák 
tesztlapjainak ért. 

 
április 

ZIR   írásbeli 
vizsgák 

tanszakvezető beszámoló május 

Szolfézs vizsgák  szaktanárok Év végi beszámolók május 
Év végi 

osztályzatok 
beírása a 

bizonyítványokba  

 
Minden 

szolfézstanár 

Bizonyítványok 
kitöltése a 
megfelelő 

érdemjeggyel 

 
június 

 
Előképzős 

vizsgák 

 
Minden 

szolfézstanár 

 
Év végi beszámoló 

 
június 

Tanévzáró 
értekezlet 

Minden 
szolfézstanár 

A tanév értékelése, 
a következő tanév 

előkészítése 

 
június 

 
 
 
 

A heged ű tanszak feladat ütemterve  

 
CÉL FELELŐS FELADAT  HATÁRIDŐ 

Központi 
tanszaki 

értekezlet 

 
Szaktanácsadó 

 
Éves program 
ismertetése 

 
központilag 

meghatározott 
 

Tanszaki 
értekezlet 

 
Tanszakvezető 

Központi program 
figyelembevételével a 

helyi munkaterv 
elkészítése 

 
szeptember 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető A bemutató tanítás 
előkészítése 

október 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
Tanszakvezető 

 
Hegedű: bemutató 

tanítás 

 
november 

 
Tanszaki 
értekezet 

 
Tanszakvezető 

2. osztály 
háziversenyének 

előkészítése  

 
december 

Félévi  
beszámoló 

Tanszakvezető Hegedű: félévi vizsga január 

Vonós Tanszakvezető Minél több tanuló január vége 
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gálakoncert I.  szerepeltetése 
 

Beiskolázás 
 

tanszakvezető 
Felvételi vizsgán való 

részvétel, kötelező 
hospitálás, tanítás 
nélküli munkanap 

 
február 

Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

Kamarakoncert 
szervezése, 

tanszakonként 

 
február 

Tanszaki 
értekezlet 

 

 
tanszakvezető 

 
Bemutató tanítás 

 
március 

 
Kamara 
koncert 

 
tanszakvezető 

Társas zenélés, a 
tanszakmegtartó 

erejének fokozása 

 
tavaszi szünet előtt 

„B”tagozatos  
meghallgatás 

tanszakvezető Tehetséggondozás április 

Előképzős 
hangverseny 

Szolfézs 
tanszakvezető 

Utánpótlás biztosítása, 
hangszerbemutató 

április 

Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

 Vonósgála II. 
válogató, vizsgarend 

 
május 

Felvételi  tanszakvezető Jelentkezők 
meghallgatása 

május 

Felvételi 
értekezlet 

tanszakvezető A felvételi 
kiértékelése, felvételi 

sorrend megállapítása 

 
május 

Vonós Gála II.   tanszakvezető Minél több tanuló 
szerepeltetése 

május 

Vizsgák  tanszakvezető Éves beszámoló május – június 
 

A cselló tanszak feladat ütemterve 
 
 

CÉL FELELŐS FELADAT  HATÁRIDŐ 
Központi 
tanszaki 

értekezlet 

 
Szaktanácsadó 

 
Éves program 
ismertetése 

 
központilag 

meghatározott 
Központi 

tanszak szül ői 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

 
Szülők tájékoztatása 

 
szeptember 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
Tanszakvezető 

Központi program 
figyelembevételével a 

helyi munkaterv 
elkészítése 

 
október 

Tudásszint 
felmérés 

Gordonka 
tanszakvezető 

Etűd meghallgatás november 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
Tanszakvezető 

 Etűd meghallgatás 
értékelése 

 
november 

   Tanszaki december, 



 53 

Félévi  
beszámoló 

Tanszakvezető hangverseny 
valamennyi növendék 

részvételével 

január 

Három kerület 
koncertjének 
előkészítése 

Forgó 
rendszerben, 

gordonka 
tanszak 

 
Szervezés, műsor 

összeállítás 

 
központilag 

meghatározott 

 
Beiskolázás 

 
Tanszakvezető 

Felvételi vizsgán való 
részvétel, kötelező 
hospitálás, tanítás 
nélküli munkanap 

 
központilag 

meghatározott 

Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

Kamarakoncert 
szervezése, 

tanszakonként 

 
február 

 
Három kerület 

koncertje 

Forgó 
rendszerben, 

gordonka 
tanszak 

Egymás munkájából 
szerzett tapasztalatok 

hasznosítása 

 
március 

Kamara 
koncert 

 
tanszakvezető 

Társas zenélés, a 
tanszakmegtartó 

erejének fokozása 

 
tavaszi szünet előtt 

„B”tagozatos  
meghallgatás 

 tanszakvezető Központi koncert 
válogatója 

április 

Előképzős 
hangverseny 

Szolfézs 
tanszakvezető 

Utánpótlás biztosítása, 
hangszerbemutató 

április 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető  Vizsga, felvételi 
előkészítése 

május 

Felvételik  tanszakvezető Jelentkezők 
meghallgatása, 

kiértékelése 

május 

Vizsgák  tanszakvezető Éves beszámoló május – június 
 
 

A fúvós tanszak feladat ütemterve 

 
Cél Felelős Feladatok Határid ő 

Központi tanszaki 
értekezletek 

szaktanácsadók éves program 
ismertetése 

központilag 
meghatározott 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető Éves munkaterv 
elkészítése 

szeptember 

Fővárosi 
munkaközösségi 

foglalkozások 

 
szaktanácsadó 

Szaktanárok 
részvétele, felváltva  

Központilag 
meghatározott 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető A bemutató tanítás 
előkészítése 

október 

 
Bemutató tanítás 

 
szaktanár 

Belső továbbképzés 
keretében bemutató 

tanítás 

 
november 
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Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

Bemutató tanítás 
értékelése, 

vizsgaanyag 
megbeszélése 

 
november 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

Karácsonyi 
hangversenyek 
időpontjainak 
egyeztetése 

 
december 

Karácsonyi 
hangversenyek 

szaktanárok Előadási darabok 
bemutatása 

december 

Félévi beszámoló  tanszakvezető Félévben végzett 
anyagból 

beszámoló 

január 

Központi B” -s 
vizsga 

szaktanár Félévi beszámoló központilag 
meghatározott 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

Vizsgán szerzett 
tapasztalatok 
megbeszélése 

 
január 

Közös óra  tanszakvezető Minden tanár egy-
egy növendékkel 

készül 

március 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

A közös óra 
tapasztalatainak 
megbeszélése 

 
március 

 
óralátogatások 

 
Tanszakvezető, 

szaktanár 

A tanítási órákba 
való betekintés, 

értékelés, az éves 
ellenőrzési terv 

alapján 

 
folyamatos 

 
Tanszaki 
értekezlet 

 
tanszakvezető 

 Az óralátogatás 
tapasztalatainak 
megbeszélése 

 
április 

 
Előképzős 

koncert 

Szolfézs 
tanszakvezető 

Utánpótlás 
biztosítása, 

hangszerbemutató 
megszervezése 

 
április 

Felvételi  tanszakvezető Új jelentkezők 
meghallgatása 

május 

 
 

Felvételi 
értekezlet 

 
 

Igazgató 

 
A felvételi 

kiértékelése, 
felvételi sorrend 
megállapítása 

 
május 

Tanszaki 
értekezlet 

tanszakvezető Az év végi vizsgák 
dátumainak 
kijelölése 

május 

Központi „B” -s 
vizsga 

szaktanár Év végi beszámoló május 

Év végi vizsga  tanszakvezető Éves beszámoló május – június 
  Vizsgán  
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Évzáró tanszaki  
értekezlet 

tanszakvezető tapasztaltak 
megbeszélése, a 
következő tanév 

előkészítése 

június 

 
 

 
 

A gitár tanszak feladat ütemterve 
 
 

 
Cél 

 

 
Feladat 

 
Felelős 

 

 
Határid ő 

 
központi tanszaki 

értekezlet 
az éves központi 

program 
megismerése 

tanszakvezető központilag 
megadva 

tanszaki értekezlet  az éves munkaterv 
elkészítése és a 

tanszaki 
témafelelősök 
megválasztása 

 
tanszakvezető 

 
szeptember 

házi továbbképzés  Előadás szervezés tanszaki 
témafelelős 

november 

tanszaki értekezlet  az előadás 
értékelése 

tanszakvezető november 

tanulók 
szerepeltetése/ 

teljesítménymérése 

karácsonyi ill. 
félévvégi koncertek 

szaktanárok december 

félévi beszámoló  a félév értékelése tanszakvezető január 
tanszaki értekezlet  az első félév 

értékelése és a 
második félév 
programjának 

elkészítése 

 
tanszakvezető 

 
február 

tananyagb ővítés  módszertani 
anyagok és 
gitárdarabok 

folyamatos kutatása 

 
tanszaki 

témafelelős 

 
március 

tanszaki értekezlet  a kiválasztott 
anyagok 

bemutatása és 
véleményezése, az 

év végi vizsga 
megtervezése 

tanszakvezető és 
a tanszaki 
témafelelős 

 
április 

felvételik  az új jelentkezők 
meghallgatása 

tanszakvezető május 
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felvételi értekezlet  a felvételi sorrend 
megállapítása és a 
felvehető tanulók 
tanárhoz sorolása 

 
tanszakvezető 

 
május 

tanulók 
teljesítménymérése 

Év végi 
vizsgakoncertek 

tanszakvezető május 

évzáró tanszaki 
értekezlet 

az éves 
tapasztalatok és a 

vizsgák 
tanulságainak 
összegzése 

 
tanszakvezető 

 
június 

 
 


