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A 2022/23-es tanév munkatervének összeállításához felhasznált 
dokumentumok 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

rendelet

• Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

szóló 2012. évi II. törvény

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

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

• A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

• A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének

rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

• A Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola

Pedagógiai Programja

• Az általános iskola munkaközösségeinek munkatervei

• Művészeti iskola munkatervei

• A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről

• Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013.

évi CCXLV. törvény [MK 2013/218. (XII. 23.)]

• A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.

4.) 

• Készült a hatályos dokumentumok, a Pedagógiai Program, valamint a munkaközösségek

javaslatainak figyelembevételével.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143166
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126195
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132266
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Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok 

A 2022/23-es tanévben a tanítási év 

• első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

• utolsó tanítási napja: 2023. június 15. (csütörtök)

• Az általános iskolában első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök), utolsó napja

2023. június 15. (csütörtök)

• Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év első napja 2022. szeptember 5. (hétfő),

utolsó napja 2023. június 12. hétfő

• A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskola 2023. január 27-ig értesíti a

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi

eredményekről.

A tanítási szünetek  

• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első

tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).

• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első

tanítási nap 2023. január 3. (kedd).

• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első

tanítási nap 2023. április 17. (hétfő).

Tanítás nélküli munkanapok 

Általános iskola 

1. tanítás nélküli munkanap - DÖK nap (Advent) december 9.

2. tanítás nélküli munkanap - Szakmai nap nap április 12.

3. tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap április 13.

4. tanítás nélküli munkanap - Egészség- és sportnap április 14. (ledolgozva: május 6.)
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Művészeti iskola 

• 2022. október 15. szombat (szakmai nap)

• 2023. április 12-14. (X. Országos Zenekari Verseny előkészítése)

Ünnepek és megemlékezések 

• 2022. október 23. Nemzeti ünnep

• 2023. február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

• 2023. március 15. Nemzeti ünnep

• 2023. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja

• 2023. június 04. A nemzeti összetartozás napja

Versenyek és szakmai találkozók 

Országos szervezésű művészeti tanulmányi és szakmai tanulmányi 
versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére 

• X. Országos Ádám Jenő Dalverseny

• VII. Országos Drámajáték-Színjátékverseny

• VI. Országos Fém- és Zománcműves Verseny

• XI. Országos Fuvola-Duó Verseny

• VII. Országos Klasszikus Balettverseny

• XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny

• XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny

• VI. Országos Néptáncverseny (Kamara)

• IX. Országos Népzenei Verseny

• VIII. Országos Szaxofonverseny

• XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny

• X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára
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•     II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny 

• X. Országos Zenekari Verseny

Egyéb művészeti tanulmányi és szakmai tanulmányi versenyek, szakmai 
találkozók 

• XVI. Etyeki „Fülemüle” Népzenei Fórum (november) 

• Országos Táncháztalálkozó (2023)

• II. Magyar Kortárs Kamarazenei Fesztivál és Verseny (2022.09.14.) 

• X. Farkas Ferenc Zongoraverseny (2022.11.16-18)

• IX. Országos Bihari János Hegedű, gordonka és vonóskamara verseny (2022.11.16-17.) 

• VIII. Nemzetközi Hegedűfesztivál (2023.02.03-04.) 

• II. Nemzetközi Gordonka Fesztivál (2023.02.17-18.) 

• XIX. Országos Berczik Sára Emlékverseny (2023.03.18.) 

• XXV. Országos Mintázó Verseny (2023.03.23-24.) 

• XI. Tánc-Kiállítás, Modern-Kortárs Országos Táncművészeti Verseny És Workshop 

(2023.04.30.) 

• Őszi zenei tábor a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló

Szakgimnázium szervezésében

• VIII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvolafesztivál és Verseny 

• II. Magyar Kortárs Kamara zenei Fesztivál és Verseny (2022. október 14. Tóth Aladár 

Zeneiskola) 

• X. Farkas Ferenc Zongora Verseny  (2022. november 16-18. Dunakeszi Farkas Ferenc
AMI)

• III. Zongora mesék Nemzetközi Zongora Verseny 

• Tiéd a Steinway - szakmai fórum, koncert

• Alakuló Értekezlet: 2022. augusztus 22. (hétfő) 14 óra

Téma: A tanév kezdésével kapcsolatos információk 

Felelős: intézményvezető  

• Tanévnyitó Értekezlet: 2022. augusztus 30. (csütörtök) (általános iskola)

Téma: A 2022/23-as tanév munkatervének ismertetése.
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Felelős: intézményvezető, tagintézmény-vezető 

• Tanévnyitó Értekezlet: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 14 óra (művészeti iskola)
Téma: A 2022/23-es tanév munkatervének ismertetése, elfogadása

Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettesek

• 2023. január 30. (hétfő) 10 óra Félévi Tantestületi Értekezlet (művészeti iskola)

Téma: A 2022/23-es tanév I. félévi munkájának értékelése

Felelős: tanszakvezetők, szakmai igazgatóhelyettesek

• 2023. január 23. (hétfő) Félévi osztályozó értekezlet  (általános iskola)

Felelős: tagintézmény-vezető

• 2023. január 30. (hétfő) Félévi értekezlet Tantestületi Értekezlet (általános iskola)

Téma: A 2022/23-es tanév I. félévi munkájának értékelése

Felelős: tagintézmény-vezető

• 2023. június 7. (szerda) Év végi osztályozó értekezlet (általános iskola)

Felelős: tagintézmény-vezető

• 2023. június 16. (péntek) Tantestületi értekezlet (általános iskola)

Felelős: tagintézmény-vezető

• 2023. június 19. (hétfő) szakmai tantestületi értekezlet (zenei tanszakok)

Felelős: intézményvezető, szakmai igazgatóhelyettes

• 2023. június 20. (kedd) szakmai tantestületi értekezlet (művészeti tanszakok)

Felelős: intézményvezető, szakmai igazgatóhelyettes

• 2023. június 22. (csütörtök) Tanévzáró értekezlet (művészeti iskola)

Felelős: intézményvezető, szakmai igazgatóhelyettesek 

Művészeti vizsgák 

• A 2022/23 es tanév I. félévi hangversenyei, kiállításai:

2022. december 8. (csütörtök) - 2023. január 20. (péntek)  

(félévi értesítő dátuma 2023. január 27.) 

A szervezéséért és lebonyolításáért felelősek: szakmai igazgatóhelyettesek, 

tanszakvezetők 

• A 2022/23 es tanév II. félév vizsgahangversenyei, kiállításai:

2023. május 24. (szerda) - június 7. (péntek) 
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Hangszeres alapvizsgák: a főtárgyi vizsgákon szervezzük 

Szolfézs alapvizsga: 2023. május 31. – június 2. 

Művészeti alapvizsgák:  a főtárgyi vizsgákon szervezzük 

Néptánc vizsga: 2023. május 

Balett vizsga:  2023. május 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők 

Kiemelt események 

• 2022.09.01. Tanévnyitó ünnepség 

Helyszín: Szent István tér  

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményvezető 

• 2022.01.04. Hangverseny a Zenei Világnap alkalmából 

Helyszín: Nádasdy terem 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes  

• 2022.10.11. 18 óra Szülők Tanácsa alakuló értekezlet
Helyszín: Iskolaközpont Nádasdy terem 

Felelős: intézményvezető, szakmai igazgatóhelyettesek 

• 2022.12.01. B tagozatos növendékek hangversenye 

Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes 

• 2022.12.11 Kamarazenei hangverseny 

Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes  

• 2022.12.19. (hétfő)    Felső tagozatos karácsonyi koncert
Helyszín: Budafoki Baptista Gyülekezet Isten Háza 

Felelős: Winnington-Ingram Johanna 

• 2022.12.20. (kedd)   Alsó tagozatos karácsonyi koncert

Helyszín: Budafoki Baptista Gyülekezet Isten Háza 

Felelős: Vén Imola 

• 2023.03.28 Hangverseny a Vojnovich-Huszár Villában 
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Felelős: szakmai igazgatóhelyettes 

• 2022. április 28 (csütörtök) Kicsinyek Hangversenye - az Édesanyák köszöntése

Felelős: szolfézs munkaközösség-vezető 

• 2023.05.11 Hangverseny a Vojnovich-Huszár Villában 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes  

• 2023. május. Balett Gála – a tanszak vizsgaelőadása 

Helyszín: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ – 

Színházterem  

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes 

• 2023. május  (szombat, vasárnap) A néptánc tanszak vizsgaelőadása
Helyszín: Helyszín: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési 

Központ – Színházterem 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes 

● 2023.05.09. (kedd)  Felsős tanév végi hangverseny

Helyszín: Budafoki Baptista Gyülekezet Isten Háza 

Felelős: Winnington-Ingram Johanna 

● 2023.05.11. (csütörtök) Alsós tanévvégi hangverseny

Helyszín: Budafoki Baptista Gyülekezet Isten Háza 

Felelős: Vén Imola 

● 2023.06.15. (csütörtök) Ballagás, tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás

Helyszín: Szent István tér 

Felelős: tagintézmény-vezető 

Az intézmény részletes éves programja a mellékletben található. 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet szerint: 

12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor: 

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a 

https://klauzalhaz.hu/
https://klauzalhaz.hu/
https://klauzalhaz.hu/


Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola  
ÉVES MUNKATERV 2022/23 

 

 10 

miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6-11. 

évfolyamokon; 

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános 

iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés 

a 6-8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a 

továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást 
méri; 

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol 

vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. 

és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6-8. évfolyamon, amely a 6. és a 

7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást 

méri; 

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4-5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és 

matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 
(2) Az a)-c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik 

mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika 

mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az 

(1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott 

eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek 

részt. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott 

ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. 

november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között 

kerül sor. 

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az 

iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 
(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 

óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak 

látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által meghatározott 
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módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott 

vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik. 

(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik 

évfolyamos tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2022. szeptember 19. és 

2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének 

közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogató eszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat 

az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

(11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. évfolyamon, valamint a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett 

iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

13. § (1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell 

vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) 

bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő 
megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és 

dokumentálását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést 

a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére. 
 
 

Felelős: tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető helyettes 
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Feltételrendszer 
 

Tárgyi feltételek 
 

Épület, környezeti jellemzők: 

Általános iskola 
 

Iskolánk aulája nyáron szülői támogatásokból teljesen megújult: festés, falburkolás csempével és 

a padló műgyanta burkolása megtörtént. 

Májusban a két elsős tantermet a tankerület kifestette. 

A tanév 2. hetében megkezdődött a hátsó lépcsőház festése és javítása a tankerület segítségével. 

Ígéretet kaptunk további két tanterem kifestésére tavasszal. 

Az épület részleges javítása, karbantartása szükséges.  

Intézményünkben a következő hibák változatlanul fennállnak, amelyek veszélyeztetik a zavartalan 

működést, biztonsági kockázatot jelentenek az iskola tanulóira és dolgozóira nézve: 

● A főbejárat megsüllyedt, ezért csak ideiglenesen használható 

● Az új épületről vakolatdarabok hullanak 

● A riasztó cseréjére is szükség van 

● Az elektromos hálózat teljes felülvizsgálata (különös tekintettel a kapcsolók állapotára) 

Művészeti iskola 
 

Iskolaközpontunk 2004-ben épült. Azóta néhány részleges tisztasági festésen kívül (földszinti 

aula, irodák) a teljes épületet átfogó festésre, felújításra nem került sor. Éppen ezért tisztasági 

festésére az alábbi helyeken van szükség: 

• a teljes földszint, az aula kivételével; 

• a teljes emeleti szint az irodák kivételével. 

(2020-ban a földszinti aulában, 2021 nyarán pedig az irodahelyiségekben történt tisztasági 

festés.) 
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A minimális felszereltség, a Pedagógiai Program teljesítéséhez szükséges 
eszközök: 

 

A KIFÜ által telepített internet hozzáférés mindkét épületben kiépítésre került. A zenei 

tanszak ellátottságát a „Hangszercsere program” során beszerzésre kerülő eszközök jelentősen 

javították, ám a program elmaradása, valamint a szükséges anyagi források hiánya ahangszerpark 

jövőbeni cseréjét kétségessé teszik.  

A művészeti tanszakok az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges eszköz- és anyagigénye 

további költségeket jelentenek. 

Humán Tényezők  

Személyi változások 
 

Kilépők: 
- Arató László - óraadó 

- Beer Ágnes - óraadó 

- Belej Ferenc - óraadó 

- Belej Ferencné – óraadó 

- Hellinger Katalin – óraadó 

- Kertész Dóra Lídia – óraadó 

- Nagy János (óraadó) 

- Nemes László – óraadó 

- Nyers Alex – klarinét szakos 

- Polyákné Deák Éva - óraadó 

- Sagyebó Ferenc – óraadó 

- Skerlecz Gábor – óraadó 

- Szekeres Erika Erzsébet – fuvola szakos 

- Sztajkosz Alekosz – klasszikus ütő szakos 

 

Belépők: 
- Arató László - óraadó 

- Belej Ferenc – gordonka szakos, nyugdíjas 
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- Belej Ferencné – fuvola szakos, nyugdíjas 

- Kertész Dóra Lídia – hegedű szakos 

- Kovács Kinga – fuvola szakos 

- Mayer László – klarinét szakos 

- Nagy János – jazz zongora szakos 

- Nemes László – óraadó 

- Lajos Péter – klasszikus ütő 

- Polyákné Deák Éva – zongora szakos, nyugdíjas 

- Sagyebó Ferenc – zongora szakos, nyugdíjas 

- Skerlecz Gábor – óraadó 

 

Tartós távolléten lévő: 
- Gálmiklós Judit 

A pedagógiai munkát segítő képviseletek 
 

• Intézményi Tanács 

• Szülők Tanácsa  

• Iskolatanács (havonta a mellékletben találhatórészletes munkaterv szerint) 

• Szakmai munkaközösségek 

• Diákönkormányzat 

• Pedagógus Szakszervezet 

• Közalkalmazotti Tanács  

• Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

• Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 

 

Vezetői szakmai, tanügy igazgatási ellenőrzési terv  

 

Pedagógiai ellenőrzések 
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Az egyes tagozatokon a szakmai helyettesekkel és a munkaközösség vezetőkkel, 

tanszakvezetőkkel közösen egyeztetett rendszeres ellenőrzések, óralátogatások, az egész 

tanévben. Szakmai napok rendezése minden tanszakon. 

Ügyviteli ellenőrzés 
 

Cél: Tanügyi nyilvántartások - beírási napló, foglalkozási naplók, törzslapok-

elkészítésének ellenőrzése.  

Felelős: intézményvezető, szakmai igazgatóhelyettesek  

Határidő: 2022. november 25. 

Törvényességi ellenőrzés 
 

Időpont: 2022. szeptember-október 

Cél: Intézményi szabályzatok aktualizálása, hiányok pótlása.  

Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettesek  

Munkajogi ellenőrzés 
 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Cél: A dolgozók alkalmazásának, besorolásának ellenőrzése. Munkaszerződések, 

munkaköri leírások, személyi anyagok ellenőrzése 

Felelős: intézményvezető, munkaügyi feladatokat ellátó dolgozó  

Tanügy igazgatási ellenőrzés 
 

A tanév során folyamatos előre egyeztetett, az idei és az előző évek dokumentumait érintő 

ellenőrzés. 

Felelősök: igazgatóhelyettesek, intézményvezető  

 

A 2022/23-es tanév I. félévének ellenőrzései: 

• Létszámegyeztetés   2022. szeptember 5.  

• Órarendek leadása  2022. szeptember 8.  
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• Beírási naplók ellenőrzése 2022. szeptember 23-ig.  

• Kréta napló ellenőrzése folyamatosan 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettesek 

 

A 2022/23-es tanév II. félévének ellenőrzései: 

• Napló-, órarend-, és létszámegyeztetések 2023. február 1-4. 

• Kréta napló ellenőrzése folyamatosan 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettesek 

 

Önértékelés 
 

• egyeztetés a kijelölt kollégákkal 

• az értékelésbe bevonandó partnerek körének meghatározása 

• az intézmény alaptevékenységét meghatározó dokumentumok vizsgálata 

• dokumentumellenőrzés 

• óralátogatások 

• interjútervek készítése, az interjúk lebonyolítása, rögzítése a jegyzőkönyvbe 

• a jegyzőkönyv feltöltése az informatikai rendszerbe, ill. beiktatása  

• az elvárás értékelése az informatikai rendszerben 

• a kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározása az informatikai rendszerben 

• intézkedési terv készítése a nevelőtestület bevonásával (informatikai rendszerbe való 

feltöltés) 

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 
 

Az Általános Iskolai Tagintézmény 2023-ban intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett. 
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Általános iskola munkaterve 
 

Tagintézmény-vezető: Bleicher Monika 

Tagintézményvezető-helyettes: Dr. Györkő Tünde Éva 

 

Iskolai környezet 
 

Személyi feltételek alakulása a tanév elején: 

Az elmúlt évekhez képest jóval kedvezőbb feltételekkel kezdhetjük meg a tanévet, hiszen minden 

álláshelyünk betöltött, illetve egy részmunkaidős napközis állást átszervezéssel oldottunk meg. 

Új kollégákat is alkalmaztunk: 

Molnár Tibor Zoltán matematika szakos tanár, részmunkaidő 

Mátyási Mónika, napközi részmunkaidő 

Varga Anikó angol és etikatanár 

Kelemenné Lukács Erzsébet tanító 

Lakatos Józsefné napközi részmunkaidő 

Tamáska Eszter napközi, illetve magyar szakos tanár 

Távozó kolléga: Juhász Bernadett Éva német-földrajz szakos tanár (nyugdíjba ment) 

Szűcs Bea tanító 

Orlovsky Virág tanító 

Illés-Gurubi Réka fizetés nélküli szabadságra ment 

Részben a mi intézményünkben is dolgozó munkatársak: 

A pedagógiai munkát segítő kolléga: Németh Beáta (óvodai és iskolai szociális segítő) 

Iskolapszichológus: betöltetlen 
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Szakmai munkaközösségek 
 

Négy munkaközösség működik az általános iskolában. 

Felsős munkaközösség-vezető: Schranz Nándor 

Felsős osztályfőnöki és diákönkormányzati munkaközösség-vezető: Petőfi Hedvig 

Alsós munkaközösség-vezető: Sági Gyöngyi 

Napközis munkaközösség-vezető: Varga Gáborné 

 

 Az osztályok alakulása 
 

Ebben a tanévben is két első osztályt indíthattunk. Az elmúlt évhez képest jóval többen 
jelentkeztek. A túljelentkezés következtében több gyermeket nem tudtunk felvenni. 

A két első osztályban egy mozgáskorlátozott gyermeket kell integrált nevelésben részesítenünk.  

Mivel tavaly történt osztályösszevonás, így nyolc alsós és hét felsős osztályunk van.  

Tantermeink: 8 alsós, 8 felsős díszteremmel együtt, 1 néptánc terem, 1 tornaterem, valamint 1 
logopédiai és 2 fejlesztő teremben folyik a tanítás. Iskolánk rendelkezik orvosi szobával. 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok 

A távoktatás következményeinek elemzése 
 

A 2021/2022-es tanévben már nem voltak olyan mértékű lezárások iskolánkban, mint az előzőben.  

 

Az online oktatás lehetőségeinek biztosítása 
 

Az előre nem látható események miatt felkészültünk a távoktatásra: 

- egységes online felületre való átállás (Classroom) 

- a feladatkiadások rendszerezése 
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- az online órák időpontjainak egyeztetése 

- a számonkérés, ellenőrzés, értékelés lehetőségeinek megszervezése 

Felelősök: számítástechnikatanár, munkaközösség-vezetők, vezetés 

 

Tanulói kompetenciák fejlesztése érdekében elvégzendő feladatok 
 

Az előző évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése során a célok és feladatok 
meghatározása. 

Az alapvető kompetenciák megfelelő szintre emelésével segítjük a mindennapi életben való 
boldogulást, továbbtanulást. 

− A szövegértés és a matematikai készségek fejlesztése 

− Nyelvi kompetenciák fejlesztése 

− Az életkornak megfelelő önálló ismeretszerzés  

− Alapműveletek gyakorlása, alapfogalmak ismereteinek elmélyítése, kombinatív készségek, 
logikai képalkotási képességek, gondolkodás, szövegelemzés, figyelem fejlesztése 

 

Felkészítés a 4., 5., 6., 7. és 8. osztályokban való kompetenciamérésre 
 

Kiemelt célcsoportok: 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók 

Feladatok: 

− A tanórákon a különböző tantárgyak ismereteinek megszerzése mellett a szövegértés, 
matematika, természettudományi és idegen nyelvi készség folyamatos fejlesztése  

− A fenti készségek szintjének folyamatos ellenőrzése.  

Színterei: 

Tanórákon, illetve tanórán kívüli differenciált foglalkozások során. 
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További kiemelt feladatok 
 

Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók, különösképpen az osztályismétlésre, valamint 
javítóvizsgára kötelezett tanulók figyelemmel kísérése.  

Továbbá azoknak a tanulóknak a felmérése, akiknek a tanulmányi eredményei lehetségesen 
veszélyt jelenthetnek a nagyfokú lemaradásra, lemorzsolódásra.  

Feladatok: 

- az okok feltárása és kielemzése  

- szükség esetén pedagógus csoport felállítása 

- az osztályfőnökök és a szaktanárok esetmegbeszélései 

- szülők értesítése, velük való konzultáció 

- az óvodai és iskolai szociális segítő közreműködésének igénybevétele 

- szükség esetén külső intézményekkel való együttműködés (Gyermekjóléti Szolgálat, 
Kerületi Szakszolgálat) 

 

Megelőző és korrekciós lépések: 

- a veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel tartása 

- a tanítási órákon való differenciálás alkalmazása 

- szükség esetén egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztató foglalkozás biztosítása  

- napközis foglalkozásra való kötelezés 

 

Az értékelő munka kiemelt időpontjai (határidők): 

- 2023. január 30.  

- 2023. június 16.  

 

Egyéni bánásmódot és figyelmet igénylő tehetséges tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

- tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés (kerületi versenyek, országos levelező 
versenyek) 
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- az iskolai kulturális eseményein való szereplések (kórusaink fellépései, zenei világnapi 
rendezvény, iskolai színházi napok) 

- közösség- és önismeretfejlesztő foglalkozások minden osztályban az óvodai és iskolai 
szociális segítő, az osztályfőnök és a tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes 
részvételével. 

 

Szakmai napok szervezése és feladatai 
 

Színhelye az általános iskola.  

Célja: A különböző fejlesztési lehetőségek, vizsgálati módszerek megismerése. Előadások, 
feladatok kijelölése, megszervezése, és amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, 
bemutató órák szervezése. 

Felelősök: munkaközösség-vezetők és a vezetés 

Alkalmak:  

- január 30. 

- április 12. 

 

3. Beiskolázás, továbbtanulás 

Óvodák látogatása és játszóházak szervezése. 

Január 14. játszóház 

Február 18. játszóház 

Március 18. játszóház 

Januártól folyamatosan: leendő elsős gyerekek képességszint-felmérése 

Nyílt órák a leendő első osztályos szülők számára: november 16., február 22. 

Nyílt napok - Rendhagyó nyílt órák a 4. osztályokban: október 12. 
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Iskolánk bemutatása 

A nyílt napok a járványügyi helyzettől függően kerülnek megrendezésre. A nyílt napok 
elmaradásának eshetősége miatt különösen fontos az iskolánk arculatát bemutató filmek 
közzététele honlapunkon: 

- tanárokkal készült beszélgetések 

- bemutatóóra-részletek elkészítése – a személyiségi jogokkal összefüggő előírások 
betartásával 

Felelős: alsós munkaközösség-vezető, tagintézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető 

 

8. osztályos tanulók beiskolázása – A tanulók és a szülők folyamatos tájékoztatása, tanácsadás. 

● Tájékoztató szülői értekezlet október 11.  
Felelős: nyolcadik osztály osztályfőnöke 

● szeptember  - október  Országos pályaorientációs vizsgálat 
Felelősök: nyolcadikos osztályfőnök  

 

Tanítás nélküli munkanapok 
 

1. tanítás nélküli munkanap- DÖK nap (Advent) december 9. 

2. tanítás nélküli munkanap -Szakmai nap nap április 12. 

3. tanítás nélküli munkanap -Pályaorientációs nap április 13. 

4. tanítás nélküli munkanap- Egészség- és sportnap április 14. (ledolgozva: május 6.) 

 

Kiemelt rendezvények, események 
 

Szeptember 1.  Tanévnyitó 

Szeptember 1-12. Szülői értekezletek 

Szeptember 30. Magyar Diáksport Napja, Nyúlcipő: házi futóverseny 

Október 3.  Zenei világnapi rendezvény  

Október 6.  Megemlékezés az Aradi vértanúkról 
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Október 10-21. A nyolcadik évfolyam bemeneti mérése   

Október 11.   Beiskolázási szülői értekezlet nyolcadikosoknak 

Október 21.   Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 

Október 24-november 11. A hatodik évfolyam bemeneti mérése 

Október 24-28. Fogadóórák 

November 11.  Márton-napi felvonulás 

November 14-18. Nyílt napok 

November 14-30. A negyedik, ötödik évfolyam bemeneti mérése 

December 6.  Mikulásjárás 

December 9.  Adventi kézműves nap (DÖK) 

December 19-20.   Alsós és felsős karácsonyi koncertek  

December 21.  Osztálykarácsonyok 

Január 31.   Kazinczy szépkiejtési verseny  

Január 23.  Első félévi osztályozó értekezlet 

Január 30.  Félévi értekezlet 

Január 30 - Február 3. Szülői értekezletek 

Február 9.  Házi vers- és prózamondó verseny 

Február 10.   Alsós farsang 

Február 17.                 Felsős farsang 

Február 22.   Nyílt nap leendő elsősöknek, Kerületi vers- és prózamondó verseny 

Február 24.  Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira 

Március 6-10.  Pénzügyi és vállalkozói témahét 

Március 6-tól  A 4.5.6.7.8. évfolyam kimeneti mérése 

Március 14.  Március 15-i megemlékezés 

Március 22.                 Diákszínpadi előadások (4. osztályosok) 

Március 27-31. Digitális témahét 
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Április 3-5.  Fogadóórák 

Április 20-21.              Első osztályosok beiratkozása 

Április 24-28.  Fenntarthatósági témahét 

Május 3-4.  Alsós színházi nap 

Május 6.  Egészség- és sportnap 

Május 9.  Felsős tanév végi koncert  

Május 11.  Alsós tanév végi koncert 

Június 7.  Év végi osztályozó értekezlet 

Június 8-9.    Alsós és felsős tanulmányi kirándulások 

Június 12-14.   Nádasdy-napok 

Június 14.   Felsős színházi nap 

Június 15.  Ballagás és tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 

Június 16.  tanévzáró értekezlet- Általános iskola 

Június 24.                   tanévzáró értekezlet – Iskolaközpont 

 

Vezetői ellenőrzési terv - Az intézmény önértékelési folyamata 
 

A Belső Ellenőrzési Csoport tagjai:  

Bleicher Monika, Dr. Györkő Tünde, Gombár Vivien, Varga Csilla, Szűcs Beáta   Viola-Galsi 
Elvira 

Értékelésre kijelölt kollégák: Szűcs Beáta, Winnington-Ingram Johanna 
       

● egyeztetés a kijelölt munkatársakkal 

● az értékelésbe bevonandó partnerek körének meghatározása 

● az intézmény alaptevékenységét meghatározó dokumentumok vizsgálata 

● dokumentumellenőrzés,  

● óralátogatások 
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● interjútervek készítése, az interjúk lebonyolítása, rögzítése a jegyzőkönyvbe 

● a jegyzőkönyv feltöltése az informatikai rendszerbe 

● az elvárás értékelése az informatikai rendszerben 

● a kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározása az informatikai rendszerben 

● intézkedési terv készítése a nevelőtestület bevonásával (informatikai rendszerbe való 
feltöltés, amennyiben működik; ellenkező esetben papír alapon) 

 

Egyéb vezetői ellenőrzési feladatok 
 

Az ellenőrzést végzik: 

- tagintézmény-vezető 

- tagintézmény-vezető helyettes  

- szakmai munkaközösség-vezetők 

 

Feladatok: 

● óralátogatási terv elkészítése, megfigyelési szempontok meghatározása 

● pályakezdő pedagógusok óralátogatása (Tamáska Eszter) 

● első osztályos kollégák óralátogatása ( Sági Gyöngyi, Kelemenné Lukács Erzsébet) 

● A leendő első osztályos kollégák óralátogatása (Csikvári Gergelyné, Vasné Lánszki 
Judit) 

● újonnan érkezett kollégák óralátogatása (Molnár Tibor, Mátyási Mónika, Varga Anikó) 

 

Művészeti iskola munkaterve 
 

Intézményvezető-helyettesek: 

• Zenei tanszak: Puskás Csaba (általános intézményvezető-helyettes) 

• Művészeti tanszak: Oláhné Rozsi Magdolna 
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Az idei tanév is bővelkedik olyan eseményekben, ahol az iskola megmutatkozhat, tanáraink, 

tanulóink közös munkáját díjakban kifejezhető teljesítmények minősítik majd. A meghirdetett 

kerületi, budapesti, régiós és országos versenyeken az elmúlt évekhez hasonló aktívitással 

kívánunk megjelenni.  

A Nádasdy Galériában havi rendszerességgel mutatunk be nívós saját és külsős alkotásokat. 

A tanév részletes programja a mellékletben található. 

 

Szakmai munkaközösségek 
 

Képző-és iparművészeti munkaközösség – munkaközösség-vezető: Filotás Viktória 

Fúvós munkaközösség – munkaközösség-vezető: Szabó János 

Népzenei és jazz munkaközösség – munkaközösség-vezető: Hortobágyi László 

Vonós és pengetős munkaközösség – munkaközösség-vezető: Szegediné Kiss Judit 

Zeneismeret munkaközösség – munkaközösség-vezető: Lánszki Anita 

Zongora munkaközösség – munkaközösség-vezető: Batke Márta 

 

Munkafeltételek 
 

A központi épületben a munkafeltételek megfelelőek, cél az épület állagának megőrzése, 

megóvása. Változás az előző évekhez képest, hogy szombati napokon 8-13 óra között az épület 

nyitva tart.  

A kihelyezett tagozatokon a feltételeket még tovább kell javítani (az eszközök elhelyezése, 

szállítása sokszor még mindig problémát jelent).  

 

A tanév indítása jelentős szervezéssel jár a tanév órarendjének beosztása, mivel saját épületeink 

elsősorban a Szent István téri épület a nagy általános iskolai létszám miatt a délutáni sávban is 

nagyrészt foglalt. 
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Tanügy-igazgatási feladatok 
 

Oktató-nevelő munkánkat a 2011.évi CXC törvény illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Oktatásért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga határozza meg. 

Pedagógiai Programunk, a Házirend és az SZMSZ figyelembevételével alakítjuk pedagógiai 

tevékenységünket. 

 

• Az új helyi művészeti tantervek alkalmazása felmenő rendszerben, a régi tantervek 

mellett kifutó rendszerben a 2026/27-es tanévig 

• A tanárok továbbképzése az elfogadott továbbtanulási ciklus szerint a 2022/23-es 

tanévben a lehetőségek figyelembevételével folytatódik. 

• Nagy figyelmet igénylő feladat tantestületünk felkészítése a tanári minősítési 

eljárásokra, illetve ezek szervezése, lebonyolítása.  

• Az oktatást-tanítást érintő dokumentumok, pályázatok folyamatos figyelemmel 

kísérése, megismerése segíti pedagógiai munkánkat. 

A munkatervben a 2022/23-es tanévben elvégzendő ellenőrzési feladatok: 

• A törvényben meghatározott dokumentumaink folyamatos felülvizsgálata, 

aktualizálása. 

• Óralátogatások minden tanszakon.  

• Kiemelt feladat a KRÉTA napló ellenőrzése a tanév során. 

 

Kihelyezett tagozatok  
 

A 2022/23-es tanévben az alábbi kerületi iskolákban működik kihelyezett alapfokú 
művészetoktatás (telephelyek): 

 

• Árpád utcai Általános és Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola (1222 Bp. Árpád u. 1.) 

• Budafok-TétényiBaross Gábor Általános Iskola (1224 Dózsa György u. 84–94.) 

• Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola (1225 Bp. Bartók B. u. 6.) 

• Gádor Általános Iskola (1222 Bp. Gádor u. 101-105.) 
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• Kolonics György Általános Iskola (1221 Bp. Tompa u. 2-4.) 

• Budafoki Herman Ottó Általános Iskola (1222 Bp. Pannónia u. 50.) 

• Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1221 Bp. 

Kossuth L. u. 22.) 

• Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium (1223 Bp. Rákóczi 

u. 16.) 
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Az iskola jogállása, kapcsolata a fenntartóval 
 

A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola köznevelési intézmény 2017. január 

1-jétől a Dél-Budai Tankerületi szervezeti egységeként működik.  
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ZÁRADÉK 
 

A Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola 

2022/23-es tanévi munkaterve a hatályos dokumentumok, a Pedagógiai Program, valamint a 

munkaközösségek javaslatainak figyelembevételével készült. 

A munkatervet a tantestület a 2022. augusztus 30-i (általános iskola), illetve a szeptember 

1-i (művészeti iskola) értekezleten megismerte, és 2022. szeptember 22-én egyhangúlag 

jóváhagyta. 

 

Budapest, 2022. szeptember 23. 

 

 

Németh Anikó  

intézményvezető 

 

 

Melléklet: Az intézmény részletes éves programja 

Melléklet: Jelenléti ív a 2022. 08. 30-án tartott értekezletről  

Melléklet: Jelenléti ív a 2022. 09. 01-én tartott értekezletről  

Melléklet: Jegyzőkönyv a 2022. 09.22-én tartott szavazásról 

 



ESEMÉNY HELYSZÍN
2022.08.22 14:00 Alakuló értekezlet
2022.08.30 16:00 Iskolatanács (online)
2022.09.01 14:00 Tanévnyitó értekezlet Nádasdy terem
2022.09.01 Elsős szülői értekezletek
2022.09.01 Tanévnyitó ünnepély, Aula átadó ünnepség
2022.09.05 Első tanítási nap a művészeti és zenei tanszakokon
2022.09.05 ‐ 2022.09.09 Szülői értekezletek 2‐8. évfolyamok
2022.09.22 10:00 Iskolatanács
2022.09.27 18:00 Fúvós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2022.09.28 Magyar Népmese Napja
2022.09.29 Iskolaválasztási tanácsadás
2022.09.30 Magyar Diáksport Napja
2022.09.30 Nyúlcipő verseny
2022.10.03 Zenei Világnap
2022.10.04 18:00 Hangverseny a Zene Világnapja alkalmából
2022.10.06 Emléknap ‐ Aradi vértanúk
2022.10.08 Táncház a Klauzál Házban
2022.10.11 18:00 Szülők Tanácsa alakuló értekezlet
2022.10.11 Dózsáné Tóth Anna ‐ Pedagógus II minősítés
2022.10.11 Továbbtanulási szülői értekezlet ‐ 8. osztály
2022.10.12 Nyílt nap ‐ 4. évfolyam
2022.10.13 18:00 Fúvós tanszakai hangverseny Nádasdy terem

2022.10.14 II. Magyar Kortárs Kamarazenei Fesztivál és Verseny Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest, 
21, Szív u. 19, 1063 Magyarország

2022.10.15 Tanítási nap
2022.10.15 MUNAKANAP (okt. 31. helyett)
2022.10.15 Tanítás nélküli munkanap ‐ kirándulás (1)
2022.10.18 Leendő elsős szülői értekezlet
2022.10.19 Fellépés a POFOSZ 56‐os megemlékezésén‐Nádasdy csoport
2022.10.20 10:00 Iskolatanács
2022.10.20 Pásztormulatság – tanszaki táncház

DÁTUM

1. sz. melléklet
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2022.10.21 Megemlékezés ‐ október 23.
2022.10.24 ‐ 2022.10.28 Fogadó órák
2022.10.25 18:00 Zongora tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2022.10.27 18:00 Vonós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2022.10.31 Munkaszüneti nap
2022.10.31 ‐ 2022.11.06 Őszi szünet
2022.11.08 18:00 Fúvós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2022.11.10 Kürt tanszak ZOOmM koncert
2022.11.11 Márton napi vígasság

2022.11.11 ‐ 2022.11.12 VIII. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY
Teleki Wattay Művészeti Iskola, 
Pomáz, Templom tér 3, 2013 
Magyarország

2022.11.12 Táncház a Cziffra Házban
2022.11.14 ‐ 2022.11.18 Nyílt napok
2022.11.16 Bemutató a leendő elsős szülőknek

2022.11.16 ‐ 2022.11.17 IX. Országos Bihari János Hegedű, gordonka és vonóskamara verseny
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Abony, 2740, Kálvin 
János utca 1, 2740 Magyarország

2022.11.16 ‐ 2022.11.18 X. Farkas Ferenc Zongoraverseny
Farkas Ferenc Művészeti Iskola, 
Dunakeszi, Bem u. 27, 2120 
Magyarország

2022.11.17 18:00 Fuvola tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2022.11.22 18:00 Oboa‐furulya tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2022.11.24 10:00 Iskolatanács
2022.11.24 18:00 Zongora tanszakai hangverseny Nádasdy terem

2022.11.25 ‐ 2022.11.27 XVII. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY
Szombathelyi Bartók Béla 
Zeneiskola ‐ Alapfokú Művészeti 
Iskola

2022.11.29 18:00 Vonós tanszakai hangverseny Nádasdy terem

2022.12.01 18:00 B tagozatosok koncertje ‐ Vojnovich‐Huszár Villa ‐ zenei tanszakok 
koncertje

1. sz. melléklet
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2022.12.06 Balettvizsga
2022.12.06 Mikulás
2022.12.08 18:00 Adventi énekszó ‐ magánékesek és a kóruskoncertje
2022.12.08 Balettvizsga
2022.12.09 Adventi kézműves nap ‐ DÖK nap
2022.12.09 1. tanítás nélküli munkanap
2022.12.10 Táncház a Cziffra Házban

2022.12.11 16:00 Kamarazene ‐ Vojnovich‐Huszár Villa ‐ zenei tanszakok koncertje

2022.12.12 ‐ 2022.12.15 Karácsonyköszöntő táncházak
2022.12.16 Felsős kóruspróba ‐ délelőtt
2022.12.19 Felsős karácsonyi koncert
2022.12.20 Alsós karácsonyi koncert
2022.12.20 Alsós kóruspróba ‐ délelőtt
2022.12.21 osztálykarácsonyi ünnepségek
2022.12.22 ‐ 2023.01.02 Téli szünet
2023.01.05 10:00 Iskolatanács
2023.01.14 Játszóház a leendő elsősöknek
2023.01.20 I. félév utolsó napja
2023.01.23 Osztályozóértekezlet
2023.01.23 ‐ 2023.01.25 Félévi vizsgák‐néptánc
2023.01.26 10:00 Iskolatanács
2023.01.26 18:00 Fuvola tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.01.27 Félévi értesítő kiküldésének határideje
2023.01.30 13:00 Félévi értekezlet és szakmai nap

2023.01.30 10:00 Félévi tantestületi értekezlet (VAN TANÍTÁS délután) (művészeti iskola)

2023.01.30 ‐ 2023.02.03 Szülői értekezletek

1. sz. melléklet
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2023.02.03 ‐ 2023.02.04 VIII. Nemzetközi Hegedűfesztivál

Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold 
Művelődési Központ, 
Törökszentmiklós, Pánthy Endre 
út 2‐6, 5200 Magyarország

2023.02.09 18:00 Oboa‐furulya tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.02.10 Alsós farsangi mulatság
2023.02.16 18:00 Fúvós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.02.16 Farsangi mulatság – tanszaki táncház
2023.02.17 Felsős farsangi  mulatság

2023.02.17 ‐ 2023.02.18 II. Nemzetközi Gordonka Fesztivál

Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold 
Művelődési Központ, 
Törökszentmiklós, Pánthy Endre 
út 2‐6, 5200 Magyarország

2023.02.18 Játszóház a leendő elsősöknek
2023.02.21 Részvétel a  mohai Tikverőzésen‐néptánc
2023.02.22 Nyílt nap a leendő elsős szülőknek
2023.02.23 10:00 Iskolatanács
2023.02.23 18:00 Vonós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.02.24 Emléknap ‐ kommunista diktatúra áldozatai
2023.02.27 18:00 Zongora tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.02.28 18:00 Zongora tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.03.06 ‐ 2023.03.10 Pénzügyi és vállalkozói témahét
2023.03.14 megemlékezés ‐ március 15.
2023.03.16 18:00 Fúvós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.03.18 •XIX. ORSZÁGOS BERCZIK SÁRA EMLÉKVERSENY
2023.03.18 Játszóház a leendő elsősöknek
2023.03.22 Színházi nap ‐ 4. évfolyam
2023.03.23 10:00 Iskolatanács

1. sz. melléklet
4



ESEMÉNY HELYSZÍNDÁTUM

2023.03.23 ‐ 2023.03.24 XXV. Országos Mintázó Verseny

Szombathelyi Művészeti 
Szakgimnázium, Szombathely, 
Paragvári u. 77, 9700 
Magyarország

2023.03.24 ‐ 2023.03.26 IX. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY Szentesi Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola

2023.03.24 ‐ 2023.03.26 XVI. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY

Váci Bartók‐Pikéthy 
Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Zeneiskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola

2023.03.27 ‐ 2023.03.31 Digitális témahét
2023.03.28 18:00 Vojnovich‐Huszár Villa ‐ zenei tanszakok koncertje
2023.03.28 Kürt tanszak ZOOM koncert
2023.03.30 18:00 Vonós tanszakai hangverseny Nádasdy terem

2023.03.31 ‐ 2023.04.02 X. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ 
TANULÓK SZÁMÁRA

Vujicsics Tihamér Alapfokú 
Művészeti Iskola, Szentendre, 
Duna korzó 24‐25, 2000 
Magyarország

2023.04.03 ‐ 2023.04.05 Fógadó óra
2023.04.06 ‐ 2023.04.11 Tavaszi szünet
2023.04.12 2. tanítás nélküli munkanap
2023.04.12 Szakmai nap
2023.04.12 ‐ 2023.04.14 Tanítás nélküli munkanap (Zenekari verseny teendők)
2023.04.13 Pályaorientációs nap
2023.04.13 3. tanítás nélküli munkanap
2023.04.14 4. tanítás nélküli munkanap
2023.04.14 Egészség‐ és sportnap (ledolgozva: május 6.)

2023.04.14 ‐ 2023.04.16 XI. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY

Budafok‐Tétényi Nádasdy Kálmán 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Általános Iskola, Budapest, 
Nagytétényi út 31, 1225 
Magyarország

1. sz. melléklet
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2023.04.17 Szünet utáni első tanítási nap
2023.04.18 18:00 Fúvós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.04.20 ‐ 2023.04.21 Leendő elsősök beiratkozása

2023.04.21 ‐ 2023.04.23 XI. ORSZÁGOS FUVOLA‐DUÓ VERSENY
Rózsavölgyi Márk Művészeti 
Alapfokú Iskola, Balassagyarmat, 
Óváros tér 11, 2660 Magyarország

2023.04.22 ‐ 2023.04.23 Részvétel a Táncháztalálkozón
2023.04.24 ‐ 2023.04.28 Fenntarthatósági témahét
2023.04.25 18:00 Vonós tanszakai hangverseny Nádasdy terem
2023.04.27 10:00 Iskolatanács
2023.04.27 17:00 Kicsinyek hangversenye

2023.04.30 •XI. TÁNC‐KIÁLLÍTÁS, MODERN‐KORTÁRS ORSZÁGOS TÁNCMŰVÉSZETI 
VERSENY ÉS WORKSHOP

2023.05.03 ‐ 2023.05.04 Alsós színházi nap
2023.05.06 Egészség‐ és sportnap
2023.05.08 Felsős kóruspróba ‐ délelőtt
2023.05.09 18:30 Nyárköszöntő Kórusest Nádasdy terem
2023.05.09 Felsős tanév végi koncert
2023.05.11 18:00 Vojnovich‐Huszár Villa ‐ zenei tanszakok koncertje
2023.05.11 Alsós kóruspróba ‐ délelőtt
2023.05.11 Alsós tanév végi koncert

2023.05.12 ‐ 2023.05.13 II. ORSZÁGOS VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT VERSENY
Budai Rajziskola ‐ Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Szakgimnázium

2023.05.13 18:00 Arany Gála ‐ Hegedűs Endre koncertje
2023.05.18 Rózsakert Fesztivál‐néptánc
2023.05.20 ‐ 2023.05.21 VII. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY

2023.05.20 ‐ 2023.05.21 X. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY Ádám Jenő Zeneiskola, Szolnok, 
Óvoda u. 5, 5000 Magyarország

2023.05.24 ‐ 2023.06.07 Zenei vizsgák

1. sz. melléklet
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2023.05.25 10:00 Iskolatanács
2023.05.31 ‐ 2023.06.02 Szolfézs Alapvizsga
2023.06.07 13:00 Osztályozó értekezlet
2023.06.08 ‐ 2023.06.09 Tanulmányi kirándulások
2023.06.12 ‐ 2023.06.14 Nádasdy Napok
2023.06.13 ‐ 2023.06.14 Jelentkezés a 2023/24. tanévre
2023.06.15 10:00 Ballagás, tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
2023.06.15 Utolsó tanítási nap
2023.06.16 Tanévzáró értekezlet a Szent István téren
2023.06.19 14:00 Szakmai tantestületi értekezlet (zenei tanszakok)
2023.06.20 10:00 Szakmai tantestületi értekezlet (műv. tanszakok)
2023.06.22 Tanévzáró értekezlet (művészeti iskola)

1. sz. melléklet
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