„Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola
2020/2021. tanév végi beszámoló

Tököl, 2021.06.16.
Guthné Schneider Mária
intézményvezető

1. A szakmai munka áttekintése
1.1. Az éves munkaterv megvalósítása
Az éves munkaterv összeállítását nagymértékben befolyásolta az előző tanév
második félévét érintő járványügyi helyzet. Minden eseményt úgy terveztünk
meg, hogy az esetleges digitális munkarend, az elrendelt korlátozások
mennyiben érintik azok megvalósítását.
Kiemelt feladatként fogalmaztuk meg a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrend naprakészen tartását. A napi munkát is ennek
megfelelően szerveztük. Különös odafigyelést igényeltek a szolfézs és a
táncórák, melyeken a távolságtartás is nagy nehézséget jelentett.
Igazgatási területen kiemelt célnak jelöltük meg az iratkezelési szabályzatok
felülvizsgálatát, valamint a megőrzési idő lejártát követően az ügyiratok
selejtezését, az adatvédelmi szempontok érvényesítését. Ezeket a célokat
megvalósítottuk. Célul tűztük ki az intézményi honlap naprakészen tartását is –
itt még nem sikerült a kívánt szintet elérni. Ennek anyagi vonzata is van, a
tárhely növelése könnyítené a honlapra felkerülő anyagok mennyiségét,
minőségét.
Szakmai területen a személyes találkozás nélküli oktatás magasabb szintre
emelése, az előző tanév tapasztalatainak elemzése, értékelése volt a
legfontosabb célunk. Munkaközösségeken belül megvitattuk a jól bevált
gyakorlatokat, ötleteket adtunk egymásnak, beszéltünk a nehézségekről is.
Elmondható, hogy sokkal rutinosabban zajlott az online oktatás, mint az előző
évben.
A tehetséggondozás fejlesztését a versenyeken való aktivitás növelésével
kívántuk megvalósítani. Pozitívnak ítélem meg, hogy a szokatlan körülmények
között megrendezett versenyek nem szegték kedvét pedagógusainknak,
tanulóinknak –számos versenyen szerepeltünk eredményesen. Büszkék vagyunk
arra, hogy mi is vállaltuk regionális verseny megrendezését, amit sikeresen
megvalósítottunk.
Terveink között szerepelt intézményi jó gyakorlat megismertetése más
intézményekkel. Ez sajnos a járványhelyzet miatt nem valósulhatott meg.
A pályázati aktivitásunk változatlanul jónak mondható, erről részletesen később.
A tervezett fejlesztések közül megvalósult a táncterem padlózatának cseréje.
Munkaügyi területen kiemelt célként kezeltük a pedagógusok továbbképzési
kötelezettségének teljesítését, dokumentálását, valamint a távollét-nyilvántartás
naprakészen tartását, ellenőrzését.

A munkatervben kitűzött feladatok közül az évek óta hagyományosnak
mondható tevékenységek közül a járványhelyzet miatt elmaradtak azok,
amelyek csak személyes jelenléttel valósíthatók meg. Ilyenek voltak a
szereplések a városi ünnepségeken, az adventi készülődés, a karácsonyi
műsorok, a színház- és koncertlátogatások, a hagyományosnak mondható
MÜPA programok, az „Iskolanyitogató” rendezvények. Számos programunkat
alakítottuk át úgy, hogy online is megvalósítható legyen. A diákok karácsonyi
tanszaki koncertjeiről felvételt készítettünk, amit eljuttattunk a szülőkhöz,
feltettünk az iskola honlapjára. A tanév végi vizsga-koncerteket jelenléti
formában tudtuk megvalósítani, azonban sajnos, közönség nélkül. A felvett
műsorszámokat a pedagógusok eljuttatták a szülőkhöz, családokhoz.
Azáltalános iskolai rendezvényeken évek óta rendszeres fellépők a művészeti
iskola növendékei. Ilyenek például a Szülők-nevelők bálja, a tanévzáró, a
ballagás. A korlátozások miatt ezek a szereplések is elmaradtak.
1.2. A beiratkozással kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok
A tanulóilétszám 2020. október 1-én: 438 fő
 zeneművészeti ág:
csoportos: 14 fő
egyéni: 87 fő
 néptánc tanszak: 80 fő
 kortárstánc tanszak: 46 fő
 képzőművészeti ág: 131 fő
 sínművészeti ág: 80 fő
Az előző tanévhez képest tíz fővel csökkent a tanulók létszáma. Feltehetőleg a
digitális oktatás nehézségei miatt mutatkozott csökkenés. Biztató, hogy nem
mutatkozott nagyobb visszaesés, a szülők fontosnak tartják a gyermekek
művészeti képzését.

2. Személyi feltételek
Az intézmény vezetésében változás történt. Nagyné Kovács Mariann lemondott
az intézményvezetői pozícióról. Az intézményvezető Guthné Schneider Mária,
helyettese Schreiner Zsuzsanna lett.
A pedagógusok létszáma 14 fő.
Munkaközösség-vezetők: Kálmán Csilla és Kósa Dávid
NOKS: iskolatitkár, jelmeztáros, informatikus

Technikai dolgozó: 1 fő takarító
A tanév első félévében a drámapedagógus kolléganő betegállománya miatt a
drámaórákat helyettesítéssel oldottuk meg. A csoportokat képzett pedagógusok
vezették, így a szakmai munka folytonosságát fenn tudtuk tartani.
A népi ének tanszakon a jelenleg GYES-en lévő kolléganő helyett Vakler Anna
oktatta a tanulókat. Számos versenyen, rendezvényen vett részt növendékeivel.
Ádám Vas Viktória kolléganő helyett a furulya-oktatást a gyakornoki
besorolásban lévő Hadházi Anikó vette át, aki májusban sikeres minősítésen
esett át és Pedagógus I. besorolásba került.
A tambura hangszeres órákat új kolléga, Gersy Lili tanította,
Az elmúlt tanévben sikerült elérni, hogy a 2. telephelyre kitelepült a pedagógus,
s a gyermekek szolfézs oktatását ott helyben tudtuk biztosítani. Ez a megoldás
nagyon sokat jelentett a Kisfaludy utcai telephely tanulói számára. Ők a
lakótelep és a művelődési ház távol esése miatt nem tudták megoldani a bejárást
a zene- és szolfézsórákra, s így a pedagógus utaztatásával ott is elindulhatott egy
csoport.
Egy fő pedagógus 2020 szeptemberében sikeres Pedagógus II. minősítő vizsgát
tett.
Egyik kollégánk a járványveszély miatt november hónaptól egészségi állapotára
hivatkozva kérte az online munka lehetőségét.

3. Továbbképzések
A tanév során három pedagógus (Kálmán Csilla, Szilágyiné Nagy Csilla és Dani
Szilvia) kezdte meg tanulmányait a Kodolányi János Egyetemen közoktatási
vezető szakon. Céljuk a pedagógus szakvizsga megszerzése. A képzés négy
féléves, melynek első szakasza intenzív, online formában valósult meg. 2022
júniusában szerzik meg diplomájukat.
Kálmán Csilla kolléganő részt vett egy 30 órás online formában megvalósult
továbbképzésen, melyet a Vodafone Magyarország szervezett.

4. A tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai
A tanév elején a szakmai munka mellett az egyik legfontosabb feladatunk volt a
felkészülés az esetleges online oktatásra, a zökkenőmentes átállásra. Már a

tervező munkánál figyelembe vettük a programok online verzióinak a
lehetőségeit is.
Az eljárásrendnek megfelelően alakítottuk ki a az intézménybe érkezés rendjét,
különösen fontossá vált a hangszeres és szolfézsórákon a fertőtlenítés és a
távolságtartás kialakítása. A pedagógusok az előző év tapasztalatai alapján
felkészültebbek voltak, a tanszak sajátosságainak megfelelő platformokat
használtak. A feladatküldés mellett jellemző volt a videóhívásos kapcsolattartás
is a tanulókkal, ez különösen az egyéni zenei órák esetében működött jól. A
csoportos órák, különösen a tánc- és képzőművészeti órák nehezen tudták
bevonni a tanulókat.
A digitális oktatás miatt a tananyagot át kellett szervezni, jelentősen szelektálni
kellett – mi az, ami online megvalósítható. A technikai nehézségek és a
közvetlen visszacsatolás hiánya miatt lassabban lehetett haladni a tananyaggal.
Ez különösen a kis elsősöknél jelentett problémát. A pedagógus személyes
jelenléte nélkülözhetetlen az oktatás folyamatában.
Elmondható azonban, hogy a pedagógusok digitális jártassága, kommunikációs
kultúrája, eszközhasználata sokat fejlődött az előző évekhez képest. Újfajta
tudás jött létre, melynek tapasztalatait, módszereit beépítettük az oktatási
folyamatba.

5. Közösségi rendezvénye, ünnepségek
5.1. Városi rendezvények, programok
A „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola aktív szereplője a városi
rendezvényeknek, ünnepi megemlékezéseknek. Nemzeti ünnepeken az iskola
tanulói zenélnek, táncolnak, énekelnek, verset mondanak. Az elmúlt tanévben
ezek az alkalmak elmaradtak.
Az ötvenhatos ünnepi megemlékezésre a Maléter-kopjafánál Vakler Anna
tanárnő elkészítette a népi énekes tanulók felvételét, így pótolva a személyes
jelenlétet.
Decemberben a városi Betlehem állítását Guthné Schneider Mária, Szilágyiné
Nagy Csilla és Kálmán Csilla végezte.
A Hősök-napján a városi ünnepségen játszott Demjén Gergely harmonikatanár
kollégánk.

Júliusban néptáncosaink szerepeltek Ráckeve város rendezvényén, a péntek esti
korzón, a Szomszédolás című gálaműsoron. Tanáraik Busch Ildikó és Kakuk
Pál.

5.2. Az intézmény által szervezett táborok
Kézműves tábor
Június utolsó két hetében egy-egy hetes kézműves tábort vezettek Szilágyiné
Nagy Csilla, Kálmán Csilla és Dani Szilvia.
A tanévzárást követően az iskola pedagógusai nyári táborokban folytatták a
munkát. A VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 pályázati projekt keretében szerveztük
meg a következő táborainkat:
Nyári, képességfejlesztő zenei tábor
Az egyhetes táborban a gyerekek három darabot tanultak meg Nagyné Kovács
Mariann, Kósa Dávid és Demjén Gergely vezetésével. Koncert keretében
mutatták be műsorukat a szülőknek a táborzáró esten.
Alkotótábor
Július hónapban egy hetes ottalvós táborban alkothattak a gyermekek a tököli
parkerdőben. Tanáraik: Szilágyiné Nagy Csilla, Kálmán Csilla és Dani Szilvia
"Elvetettem kenderkémet" néptánc-népi ének-kézműves tábor 2021.
"Gyere ki szüvem" Hagyományőrző néptánc-népi ének -kézműves tábor 2021.
Busch Ildikó vezetésével kilencven néptáncos gyermek táborozott szintén a
tököli parkerdőben.

6. Pályázati aktivitás
Ebben a tanévben a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”
című VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 számú pályázat keretében iskolánk
 a fent említett táborokat (Zenei tábor, Alkotótábor, Néptánctábor)
 a Karácsonyi Népdalünnep
 a Szárnyaló Évzáró Népdalünnep
programokat valósította meg.

Vakler Anna népi ének tanárnő szervezésében online formában hirdettük meg a
versenyeket. A felhívásra közel száz énekelni szerető gyermek jelentkezett, őket
hallgatta meg és értékelte a szakmai zsűri.

7. Versenyeredmények
Verseny helyszíne,
időpontja

Verseny
szintje

Fő

Helyezett

VII. Országos
Harmonikaverseny

2021. május 16.

országos

Pap Ágoston

első

VII. Országos Néptáncverseny

2021. május 14.

országos

Hegyesi Borka
Pap Ágoston

harmadik

I. Otthoni dallamok országos
online hegedűverseny

2021.május 20.

országos

Pintér Viktória

ezüst

Sallai Petra, Sass
Éva, Benkovics Alíz

arany

Benkovics Boglárka

ezüst

Verseny megnevezése

III. Hévízgyörki Népdaléneklési
Verseny

2020. október 27.

XXVII. Hajnal Akar Lenni
Kárpát-medencei
Népdaléneklési Verseny

2021. március 6.

nemzetkö
zi

Sass Éva

arany

VIII. Ráckevei Népdaléneklő
Verseny

2021.március 12.

területi

Sass Éva

kiemelt
arany

VIII. Ráckevei Népdaléneklő
Verseny

2021.március 12.

területi

Benkovics Boglárka

arany

VIII. Ráckevei Népdaléneklő
Verseny

2021.március 12.

területi

Benkovics Alíz

ezüst

országos

Benkovics Aliz
Vokó Lilla
Benkovics Boglárka
Bernáth Szonja
Sallai Petra
Dragovics Ivett
Garaba Nóra
Istenes Tünde
Szkopál Vivien

gyémánt

Karácsonyi Népdalünnep

2021.december 20.

megyei

Sass Éva
Sass Kamilla
Sólyom Barnabás
Ribizli Énekegyüttes
Nyitogató Együttes
Tököli néptáncos
csoportok 1-4.
Tököli Lakótelep 12.
Sallai Petra
Sass Éva

„Szárnyaló” Évzáró
Népdalünnep

2021. június 14.

országos

Benkovics Aliz
Benkovics Boglárka
Bernáth Szonja
Dragovics Ivett
Sólyom Barnabás
Istenes Tünde
Sass Éva
Sass Kamilla
Sallai Petra
Ribizli Énekegyüttes
Bácskai Zsófia
Nyitnikék
Énekegyüttes
Szkopál Vivien

arany

arany

ezüst

8. Összegzés
Az elmúlt két tanév nagy erőfeszítéseket igényelt a művészeti iskola tanáraitól,
hogy folytassák a korábbi évekre jellemző magas színvonalú munkájukat. A
digitális oktatás rendkívül nehéz helyzetbe hozta a művész szakma egészét, s ez
ugyanígy érintette az alapfokú művészeti oktatást is. A pedagógus az egész
személyiségével hat, a közösségi élmények megélésének a színtere a táncóra, a
zeneóra, a drámafoglalkozás, a kézműveskedés – mindez távolról, személyes
jelenlét nélkül szinte kivitelezhetetlen. Új módszereket kellett keresni, jó
ötletekkel lehetett a tanulói motiválatlanságot valahogyan ellensúlyozni.
Nagy feladat mindannyiunk számára, hogy a következő tanév indításakor
teremtsünk bemutatkozási lehetőségeket, keressük az alkalmakat a szülők, a
gyermekek megszólítására. Vigyük tovább ennek a nagy múltú iskolának a
tradícióit.
Tököl, 2021.06. 16.
…………………………
Guthné Schneider Mária
intézményvezető
LEGITIMÁCIÓ
A nevelőtestület beszámolót elfogadó határozata 2020/21-es tanév szakmai
munkájáról a nevelőtestület 2021.június 16-án megtartott szakmai értekezletén
elfogadta.
A 2020/2021-es tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam,
vélemény-nyilvánítási lehetőséggel élhettem.
Tököl, 2021. 06. 16
........................................................
Szilágyiné Nagy Csilla
Szülők képviseletében

Az éves beszámoló a fenntartó részére bemutatásra került.
2021. 06.30.
………………………..
Molnár Petra Júlia

