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A tanév kiemelt feladatainak megvalósulása:                                                                                                                                    
•  Szakmai színvonal további emelése, tudatos tanítással, módszertani innovációval.  

Az intézmény tanügyi dokumentációinak folyamatos ellenőrzése a tanévben is megtörtént. A 

fontosabb határidők környékén. (szept. 01., okt. 01., január 31.  április 30., Június 30.) 

• Törekedtünk arra, hogy a beiratkozott tanulók év közbeni kimaradását lehető 

legminimálisabbra szorítsuk. Ehhez az is szükséges, hogy szorosabban együttműködjünk 

szülőkkel, ill. a közismereti iskolákkal. Nyílt napokat ugyan nem tartottunk, de az első 

félévben a tanszaki bemutatóról videófelvételt készítettünk, melyet minden szülőnek 

elküldtünk.  

• A megyei és országos tanulmányi versenyekre folyamatosan készítettük fel a növendékeket, 

hogy méltóképpen képviselhessék iskolánkat, de az elmúlt évben elmaradt versenyek ez 

évben is vagy elmaradtak, vagy az online térben valósultak meg.  Ez sok esetben kedvét 

szegte a növendékeinknek, de a pedagógusaink segítségével sikerült újabb célok felé 

vezérelni őket. 

• Ugyanígy egész évben felkészítettük növendékeinket közismereti iskolájuk kulturális 

rendezvényeire, ünnepségeire, és  ahol megtartott ünnepségek voltak, ott ügyeltünk arra, hogy 

csak megfelelő színvonalú produkció kerüljön közönség elé.  

• Iskolánk hagyományos tavaszi hangversenysorozata, melyet több helyszínen kívántunk 

megvalósítani -Mezőkövesd, Ballószög, Hetényegyháza, Lajosmizse-, szintén elmaradt. 

Mivel a gyermekek kedvét nem akartuk elvenni a zenetanulástól, ahol a telephelyek, iskolák 

vezetői engedélyezték-  a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett-, nyílt vizsgákat 

szerveztünk, melyre  a szülőket is beengedtük.  

 

Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés 
Dolgozói létszámadatok 

Pedagógusok Álláshely (fő) 

igazgató 1 



igazgatóhelyettes 3 

tanár 58 

összesen 62 

Tartósan távol lévő dolgozók  

 3 

Pedagógus munkát segítők 

iskolatitkár 3 

hangszerkarbantartó 1 

könyvtáros, kotta-táros 1 

összesen 5 

Pedagógus és tantestületi továbbképzések:  
Továbbtanuló pedagógusok:  

4 fő felsőoktatásban – tanárképzésben diplomát szerzett  

3  fő a következő tanévben folytatja tanulmányait 

Pedagógus minősítés 

2021. első felében megtörtént 1 fő Pedagógus II. minősítési eljárása, amit az elmúlt tanévben 

terveztünk, igaz most is online térben történt a minősítés volt.  

Tárgyi feltételek biztosítása a 2020-2021-os tanévre 

 A szakmai munka tárgyi feltételeinek alakulása 

 - a tanév első két hetében zongorahangolásra került sor.  

- hangszerbeszerzések: trombita, fuvola, harsona, vadászkürt, szintetizátor beszerzése 

megtörtént, kisebb ritmushangszerek, gitár, furulyák 

- kották 

Eszközellátottságunk a törvényi előírásoknak megfelel, de továbbra sem részesülünk 

semmilyen kiegészítő támogatásban (hangszercsere program, hangszerek felújítására 

támogatás), ezért elég szűkösek a kereteink a hangszerek igen nagyfokú drágulása miatt.  



Pedagógusaink és növendékeink figyelmét felhívtuk a hangszerek állag megóvására, a 

megnövekedett javítási költségek miatt.  

A tanév legfontosabb eseményei: 
A szorgalmi idő legfontosabb eseményei: 

 Alakuló értekezlet Kecskeméten- augusztus 26. 

Alakuló értekezlet Mezőkövesden- augusztus 25. 

Tanévnyitó értekezlet Mezőkövesden- szeptember 3.  

Évnyitó értekezlet Kecskeméten- szeptember 2. 

Féléves vizsgák ideje: január 11-22. 

 Az első félév utolsó napja január 22.  

Az utolsó tanítási nap június 15.  

Az első félévet lezáró értekezlet Mezőkövesden – február 1.  

Félévi értekezlet Kecskeméten- február 3.  

Felvételi és beiratkozás a következő tanévre: április 10-től.  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló hangszerbemutató koncertek tervezett időpontja 

márciustól.  

Csoportos tárgyak összefoglalója május 17-tól 

Év végi vizsgák május 20–től  

Művészeti alap- és záróvizsgák június 1-től  

Osztályozó értekezlet és adminisztrációs napok június 3-7.  

Intézményen belüli szakmai továbbképzés június 10. 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet június. 15-17.  

 

 



A nevelőtestületi értekezleten elvégeztük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. 

 

Saját szervezésű hangversenyeink és találkozóink: 
Juhász Péter Emlékhangverseny - Katonatelep – november 16.- elmaradt 

Őszi tanszaki koncertek telephelyenként – november 16-20. elmaradtak 

Adventi Tanári Hangverseny - Ballószög– december 11. –Külső helyszínen megrendezésre 

került 

Farsangi Tanári Koncert – Mezőkövesd – február 26-án elmaradt 

Tavaszi tanszaki koncertek– április 19-23-ig elmaradtak 

-Kamaratalálkozó Mezőkövesden –A Heves és Borsod megyei telephelyeken tanuló 

növendékék számára  

- április 27- Fúvósok koncertje 

- április 30.-Billentyűsök koncertje- Katonatelep 

- április 18.-Kamarazenekarok és elektroakusztikus zene 

-Kamaratalálkozó Ballószög– A Bács-Kiskun megyében tanuló növendékek számára – 

április28. 

-Zongoraverseny Lajosmizsén- A Líra Zeneiskola házi versenye- április 29. 

Tavaszi hangversenysorozat keretein belül megrendezésre kerülő 
programok a járványhelyzet miatt mind elmaradtak. 

Sajnos az országos és regionális versenyek is sorra elmaradtak. 

2020/2021 évi tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások  
TANULÓK LÉTSZÁMADATOK 

Tanulók létszáma 856 



ebből hátrányos helyzetű 53 

 halmozottan hátrányos helyzetű 85 

 jegyzői védelem alatt 69 

 SNI 10 

 

 

Tanulók bontása főtárgy tanszakok szerint: 
 

 

Tanszak Növendék létszám 

Zongora 139 

Gitár 198 

Furulya 180 

Szolfézs 2 

Oboa 1 

Fuvola 11 

Trombita 16 

Kürt 1 

Harsona 2 

Hegedű 35 

Szintetizátor 217 

Citera 28 

Ütő 26 

 

Vezetői ellenőrzések megvalósulása 

Az intézmény igazgatója és helyettesei, a fenntartó közreműködésével  a 2020/2021-es 

tanévben fokozottan vizsgálták: 

- a járványügyi protokoll betartását 

 - a munkafegyelem alakulását, órakezdést, befejezést, 



  - a teremrend pontos betartását, az óra-, és teremcserék bejelentését, 

 - a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (naplóvezetés, osztályzatok 

beírása, osztályzatok száma, törzslap, bizonyítvány, a tanulói 

mulasztások igazolását). 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a központi előírás szerint jártunk el a tanítást illetően, 

valamint a higiéniás szabályok betartására vonatkozóan is.  

A vezető ellenőrizte 
 - a tanítási órák módszertani, didaktikai szervezését, a tantárgy- 

pedagógiai szempontok betartását, a korszerű szemléltetést, és az 

újonnan beszerzett eszközök kihasználását 

 - az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál, 

 - a tantárgyi koncentráció mértékét, 

 - az óratartó tanár stílusát, beszédmodorát, dinamizmusát, 

kapcsolatát a tanulókkal, 

 - a munkaetikai normák és szabályok betartását, 

 - a tanórán kívüli tevékenységet, 

 - az iskolai rendezvényeken való részvételt 

 - a tanulók jogait szabályozó rendelkezések betartását 

 - a kezdő pedagógusok munkavégzését 

 - a pedagógusok és a diákok munkateljesítményét 

A digitális oktatásra való átállás (2020. március 16-tól) után az órák megtartásának 

ellenőrzése, a beküldött hang- és képanyag alapján történt, majd az évvégi értékelés is 

ezeknek összeségét megtekintve történt.  

Az ellenőrzések eredményét, tapasztalatait a vezető megosztotta a nevelőtestület értekezletein.  

 

Telephelyeink Borsod és Heves megyében: 
Telephelyek alakulása a tanévben:  

Andornaktálya- Rákóczi F. u. 73. 

Ároktő- Mészáros Kálmán Általános Iskola 

Borsodivánka- Gárdonyi Géza Tagiskola 



Bükkaranyos- Bükkaranyosi Általános Iskola 

Kázsmárk- Fogarasi János Általános Iskola 

Kisgyőr- Kisgyőri Általános Iskola 

Kompolt- Kompolt-Nagyút Általános Iskola 

Maklár- I. István Általános Iskola 

Mezőkövesd- Mátyás király u. 51. 

Ostoros- Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Poroszló- Vass Lajos Általános Iskola 

Sály-Gárdonyi Géza Tagiskola 

Tiszabábolna- Vásárhelyi Pál Tagiskola 

Bács-Kiskun megyében: 
Ballószög- Kossuth Lajos Általános Iskola 

Helvécia- Feketeerdő és Wéber Ede Általános Iskola 

Hetényegyháza – Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Jakabszállás- Fülöpjakab Általános Iskola 

Kadafalva- Kadafalvi Általános Iskola 

Katonatelep- Mathias János Általános Iskola 

Kecskemét- Corvin Mátyás Iskola 

Kecskemét- Hunyadi János Általános Iskola 

Lajosmizse- Fekete István Általános iskola 

 



Pályázatok 
Az intézmény számára fontos és hasznos pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel 

kísértük. Az NTP-s és MATEHETSZ  pályázatait részesítettük előnyben, de sajnos az egyre 

bővülő pályázók köre és a névre szóló pályázatok sokasága miatt nem tudtunk részesülni 

pályázati támogatásban. Nagyobb pályázati projektbe nem kezdtünk, mivel a járványhelyzet 

nem tette volna lehetővé azok biztonságos megvalósítását. 
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