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2021/2022 tanév munkaterve

Guthné Schneider Mária
intézményvezető
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A munkaterv jogi alapját az alábbi jogszabályok, rendeletek képezik:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27.§ (3)
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3.§
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§ (1) e) pontja
- 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet3. § (1) bekezdése alapján:
„Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési
év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az
intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az
óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a
tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat,
továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés
folytatójának véleményét is.”
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I.

A „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. tanévi
munkatervének értékelése
A 2020/2021-es tanév munkatervében foglaltak megvalósulását, a II. félév
munkáját nagymértékben befolyásolta, hogy 2020. március 8-tól a
koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány – az előző tanévhez
hasonlóan – ismét elrendelte a tantermen kívüli, digitális munkarendet az
iskolákban.
A 2021-es átállás az online munkarendre már nem érte felkészületlenül az
iskolákat. Az előző év tapasztalatai alapján tanévkezdéskor megterveztük az
átállás platformjait, módszereit, adminisztrációját, így elmondhatjuk, hogy a
digitális munkarend bevezetése zökkenőmentes volt. A művészeti oktatás
speciális terület a köznevelésben, a hangszeres képzés, a táncoktatás
nehezen valósítható meg személyes jelenlét nélkül.
Az éves munkatervben kitűzött célokat, feladatokat időarányosan
teljesítettük. A versenykiírásokat figyelemmel kísértük. Megragadtunk
minden alkalmat, hogy tanulóink szerepelhessenek, neveztünk az online
megmérettetésekre.
Kiemelt célok megvalósulása a 2020/2021. tanévben
2020/2021. tanévre szóló

A célkitűzések megvalósítása

célkitűzések
Igazgatási terület
GDPR bevezetése

Elkészült a szülői, tanulói,
munkavállalói adatvédelmi tájékoztató.
Elkészült az intézményi adatvédelmi
szabályzat.
Szakmai terület

A tehetséggondozás fejlesztése

Versenyeken való részvételi aktivitás
erősítése, saját versenyek szervezése,
meghirdetése
Szárnyaló Pünkösdi Népdalünnep –
országos verseny
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Az oktatási tevékenység

Szolfézstankönyvek, munkafüzetek,

minőségének javítása

hangszerek pótlása

A térségi együttműködés

Harmonikaverseny

fejlesztése- jó gyakorlatok

térségben kollégák bevonásával

szervezése

a

megismerése
Hazai és nemzetközi pályázati

A városi önkormányzat pályázatában

aktivitás növelése

aktív részvétel

II. 2021/2022. tanévre meghatározott kiemelt célok:
1. Igazgatási területen:
1.1. A 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről készült intézkedési terv
naprakészen tartása.
1.2. Megőrzési idő lejártát követően az ügyiratok selejtezésének előkészítése,
iratkezelési szabályzatok felülvizsgálata.
1.3. A munkafolyamatokban (pl. digitális oktatás, járványügyi eljárások, iskolai
élethez kapcsolódó új foglalkozások, „termékek” megjelentetése) az
adatvédelmi szempontok érvényesítése.
1.4. Intézményi honlap naprakészen tartása
2. Szakmai területen:
2.1. A személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereinek és
eszközeinek áttekintése, a rendelkezésre álló adatok, tapasztalatok
elemzése, értékelése.
2.2.Intézményi jó gyakorlat megismertetése más intézményekkel
2.3.Pályázati aktivitásnövelése
3. Vagyongazdálkodási területen:
3.1.Tervezett/szükséges infrastrukturális fejlesztések:
A hegedűk és tartozékai teljes karbantartása
4. Munkaügyi (HR) területen:
4.1. A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség
teljesítése és dokumentálása.
4.2. Távollét-nyilvántartás naprakészen tartása, ellenőrzése.
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4.3. Üres álláshelyek folyamatos pályáztatása
III. Tervezett feladatok havi bontásban a 2021/2022-es tanévben:
Munkatervünket a járványügyi készenlét idejére az intézményünkre vonatkozó
eljárásrend alapján terveztük, ezért a közösségi programok megvalósítása függ az
adott járványügyi helyzettől.

2021/2022. tanév I. félév
Szeptemberi feladatok
Tanévnyitó értekezlet
Zene tanszak
munkaközösségi
megbeszélés
Részvétel az iskolai szülői
értekezleteken,
csoportalakítások
Törzslap, bizonyítvány,
munkatervek, tanmenetek
leadása
Részvétel a szüreti
felvonuláson – népi ének,
néptánc tanszak

Dátum
08.30.

Felelős
intézményvezető

08.31.

intézményvezető

09.0609.10.

intézményvezető

09.17.

munkaközösségvezető,
tanárok

szeptember
vége

Busch Ildikó

Októberi feladatok

Dátum

Felelős

Őszi Pedagógiai Napok
továbbképzései (online)

10.1110.20.

intézményvezető

19. Halmos Béla Országos
Népzenei Találkozó, Bonyhád

10.16.

Vakler Anna

Hévízgyörki Népdaléneklési
Verseny (online)

10.26.

Vakler Anna

Őszi szünet

10. 2511.01.

Novemberi feladatok

Dátum

Felelős
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Novemberi feladatok

Dátum

Őszi szünet utáni első tanítási
nap

11.02.

Megemlékezés a Maléterkopjafánál

11.03.

intézményvezető

Pozitív Pedagógia és Nevelés
Konferencia (online)

11.20.

intézményvezető

VI. DanubiaTalents
Nemzetközi Verseny

11.25.

Nagyné Kovács Mariann

Felelős

Decemberi feladatok

Dátum

Adventi készülődés

12. hó

Betlehem-állítás

12.01.

képzőművész tanszak

12.04-05.

Busch Ildikó

XII. Országos Ifjúsági
Szólótánc Verseny,
elődöntő
Munkanap
Tanítás nélküli
munkanap
A Weöres Sándor
Általános Iskola
karácsonyi műsora

Felelős

12.11.
szombat
12.14.

intézményvezető

Adventi műsor a római
katolikus templomban

12.20.

két advent vasárnapon
szerepelnek a különböző
tanszakok

Nyugdíjasok
karácsonya

12.21.

Busch Ildikó

Karácsonyi hegedű
tanszaki ünneplés
(projektóra)

12. hó

hegedű tanszak

Online karácsonyi
koncertek felvétele

12. hó

zene tanszak

Téli szünet előtti utolsó
tanítási nap

12.21.
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Téli szünet

2020.12.22 2021.01.02.

Januári feladatok

Dátum

Téli szünet utáni első
tanítási nap

01.03.

Bemutatóórák a
csoportokban

01.hó

munkaközösség vezető

01.07-09.

Busch Ildikó

01.14.

munkaközösség-vezetők

Félévi vizsgák

01.24-28.

zene tanszak

I.félév vége

01.21.

Félévi értesítő kiosztása

01.28.

tanárok

Félévi nevelőtestületi
értekezlet

01.31.

intézményvezető

XII. Országos Ifjúsági
Szólótánc Verseny,
elődöntő
Tanítás nélküli
munkanap:
adminisztrációs
feladatok

Felelős
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2021/2022. tanév II. félév
Februári feladatok
XV. Országos Alba
Regia Kamarazenei
Verseny területi
válogatója

Dátum

Felelős

02.01.

Nagyné Kovács Mariann

MÜPA látogatás

02. hó

Nagyné Kovács Mariann

Szolfézs előképző
csoport: „Ki mit tud?”

02. hó

zenetanárok

Nemzetiségi Svábbál

02.05.

Busch Ildikó

VII. Nemzetközi
Hegedűfesztivál

02.12.

Nagyné Kovács Mariann

Szülők-nevelők bálja

02.19.

Busch Ildikó

02.22.

Nagyné Kovács Mariann

02.23.

Vakler Anna

02.25.

intézményvezető
Busch Ildikó
tantestület

Márciusi feladatok

Dátum

Felelős

MÜPA látogatás

03. hó

Nagyné Kovács Mariann

03.05.

Vakler Anna

03.05-06.

Nagyné Kovács Mariann

XV. Országos Alba
Regia Kamarazenei
Verseny területi
válogatója
Ráckevei
Népdaléneklési
Verseny (online)
Országos
Néptáncverseny
regionális válogatója

„Hajnal akar lenni”
Kárpát-medencei
Népdaléneklési
Verseny
VII. Nemzetközi
Hegedűfesztivál,
Törökszentmiklós
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Márciusi feladatok

Dátum

Felelős

Részvétel a városi
ünnepségen

03.15.

Busch Ildikó

Bartók Béla
születésnapja

03.25.

Weöres Sándor Nap:
megzenésített versek
versenye
Weöres Sándor Nap
rajzpályázatának
kiállítása

03.25.

zene tanszak

03.25.

grafika tanszak

Tanítás nélküli
munkanap

03.25.

intézményvzető

Tájékoztató szülői
értekezlet a leendő
elsősök szüleinek

03.29.

intézményvezető

Munkaközösségi
értekezletek

03.29.

intézményvezető,
munkaközösségvezetők

Áprilisi feladatok

Dátum

Felelős

Tavaszi szünet

04.14.-04.20.

Háziverseny
téma: népdal és barokk
tánc
„Iskolanyitogató”
nyílt nap-néptáncos és
táncos bemutatók

04.hó

hegedű tanszak

04.19.

intézményvezető, Busch
Ildikó,
Juhász Dóra

Csoportos
néptáncversenyek

04.hó

Busch Ildikó

Részvétel
táncháztalálkozón

04.hó

Busch Ildikó

XV. Országos Alba
Regia Kamarazenei

04.22-24.

Nagyné Kovács Mariann
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Áprilisi feladatok
Verseny, döntő

Dátum

Felelős

Májusi feladatok

Dátum

Felelős

Alapvizsgák szervezése,
lebonyolítása

05.09.

Kósa Dávid

Tanév végi
vizsga/koncert

05.hó

zene tanszak

Projekthét

05.02-06.

Pünkösdi Szárnyaló
Népdalünnep

05.hó

Tanítás nélküli
munkanap

05.20.

Júniusi feladatok

Dátum

Tanítás nélküli
munkanap

06.03.

Részvétel a „Hősöknapja” városi
rendezvényen

06.06.

Vakler Anna

Tanévben elért sikerek
kihirdetése

06.09.

intézményvezető

Ballagási főpróba

06.13.

zenei tanszakok

Ballagás

06.15.

zenei tanszakok

Tanév-szorgalmi
időszak- vége

06.15.

Vakler Anna

Felelős
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Júniusi feladatok

Dátum

Felelős

Tanévzáró ünnepség

06.21.

intézményvezető

Zenés nyári esték
Táborok:
o zenei
o képzőművész
o néptánc, népzene

tanárok

06.hó

Busch Ildikó (2), Kakuk Pál
Kálmán Csilla, Szilágyi
Csilla, Dani Szilvia
Kósa Dávid, Demjén
Gergely, Nagyné K.Mariann

IV. A tanév helyi rendjének meghatározása
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.szerda
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.szerda
A tanítási napok száma:181 nap
Őszi szünet:előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22., péntek
utáni első tanítási nap 2021. november 2., kedd
Téli szünet:

előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21., kedd
utáni első tanítási nap 2022. január 3., hétfő

Tavaszi szünet:

előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13.,szerda

utáni első tanítási nap 2022. április 20., szerda
A pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok:
2021.december 11, 2022.január 14. , 2022. március 26., 2022. május 20., 2022. június
03.
V. Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés
A tanszakok munkaterve alapján készült.
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Záradékok
A „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola Éves szakmai munkatervét a
nevelőtestület a 2021. augusztus 30-án tartott tanévnyitó értekezleten megismerte,
megvitatta és elfogadta.
Tököl, 2021. szeptember 3

………………………….
Guthné Schneider Mária
intézményvezető

………………………..
Busch Ildikó
Nevelőtestület képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
nevelőtestület 2021. 09. 03. megtartott értekezletén a Munkaterv elfogadásához előírt egyetértési
jogát gyakorolta, azt elfogadta.
Tököl, 2021. szeptember 3.
…………………….
A szülők képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szárnynyitogató AMI Munkatervét 2021. 09. 03. megismerte és elfogadásához előírt véleményezési jogát
gyakorolta
Tököl, 2021. szeptember 3.
……………………………….
A Szárny-nyitogató AMI diákjainak képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal
tanúsítom, hogy a Munkaterv elfogadásához előírt – a tanulókat érintő
programok tekintetében - véleményezési jogát gyakorolta
Tököl, 2021. szeptember 3.

…………………….
Molnár Petra Júlia
fenntartó képviselője
Tököl, 2021. szeptember 3
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