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Különös közzétételi lista 
 
 

Zeneművészeti ág 
 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége művészeti áganként 
 
 

Tantárgy Alkalmazott 
pedagógus 

Iskolai 
végzettség 

Szakképzettség Szakvizsga 

Ütő Ütőtanár Egyetem Kamaraművész 
és 
szakközépiskolai 
ütőtanár 

 

Magánének Magánének tanár Egyetem Énekművész és 
szakközépiskolai 
énektanár 

 

Magánének Magánének tanár Főiskola Zeneiskolai 
énektanár 

Közoktatás 
vezetői 

Fuvola, furulya Fuvola tanár Egyetem Fuvolaművész, 
művésztanár, 
kamaraművész 

 

Klarinét, furulya Klarinéttanár Egyetem Klarinétművész, 
tanár 

 

Klarinét, 
szaxofon 

Klarinéttanár Főiskola Zeneiskolai 
klarinéttanár 

 

Kürt, trombita, 
tenorkürt 

Kürttanár Egyetem Kürt 
kamaraművész, 
szakközépiskolai 
kürttanár, 
zeneiskolai 
kürttanár 

Közoktatás 
vezetői 

Harmonika Harmonikatanár Főiskola Harmonikatanár  
Gitár Gitártanár Egyetem Okleveles 

jazzgitár-tanár 
 

Gitár Gitártanár Főiskola Jazzgitár 
előadóművész 

 

Hegedű Hegedűtanár Főiskola Zeneiskolai 
mélyhegedű tanár 

 

Gordonka Gordonkatanár Főiskola Zeneiskolai 
gordonka tanár 

 

Szolfézs Karvezető Főiskola Általános iskolai 
tanár ének-zene, 
karvezetés szakon 

Közoktatás 
vezetői 

Szolfézs Karvezető Egyetem Középiskolai 
ének-zene tanár, 
karvezető 

 

  



Szolfézs Karvezető Egyetem Középiskolai 
ének-zene tanár, 
karvezető 

Pedagógus 
szakvizsga 

Zongora Zongoratanár Egyetem Szakközépiskolai 
zongoratanár 

 

Zongora Zongoratanár Egyetem Zongoraművész, 
tanár, korrepetítor 

 

Zongora Zongoratanár Egyetem Zongoratanár, 
kamaraművész, 
zongoraművész 

 

Zongora Zongoratanár Főiskola Zongoratanár  
Zongora Zongoratanár Főiskola Zongoratanár Közoktatás vezetői

 
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 
 

Alkalmazás mértéke Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség 
Teljes állás Iskolatitkár Középfokú Iskolatitkár 
Teljes állás Hangszerkarbantartó Középfokú Hangszerész mester 

 
3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot 

működtet 
 

2016/2017. tanév 
Művészeti ág Alapítva Előképző évf. Alapfokú évf. Továbbképző évf. 

Zeneművészet 1997 2 6 4 
 
4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításon való részvétel 
 

      2016/2017. tanév 
      

Esemény 
megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 
(országos, nemzetközi, 

egyéb) 

Típusa 
(verseny, fesztivál, 

hangverseny, egyéb) 

Részvétel típusa 
(résztvevő, díszvendég, 

meghívott, versenyző, stb) 

Zeneiskolai tanulók 
Szicíliai 
vendégszereplése 

Nemzetközi Találkozó Meghívott résztvevő 

Olasz és Finn 
tanulói 
csereprogram 

Nemzetközi Bemutató zeneóra 
Közös hangverseny 

Meghívott résztvevő 

III.WWWSTAR 
International Piano 
Competition 

Nemzetközi Verseny Versenyző, bronz 
minősítés 

Kék Duna 
Euromusic-
Nemzetközi 
Énekverseny 

Nemzetközi Verseny Versenyző, különdíj 

Zenetanárok 
Társaságának 
Harminika 
Tagozatásak 
Országos Tavaszi 
Hangversenye 

Országos Fesztivál Résztvevő 



5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 
 
2016/2017. tanév 
 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(országos, 
nemzetközi, egyéb) 

Típusa  
(verseny, fesztivál, 
hangverseny, egyéb) 

Eredmény, helyezés 

Zeneiskolák XIII. 
Kamarazenei 
Találkozója 

Megyei Találkozó Résztvevő 

I. Kis Kezek Rejtett 
Mesterek Zongora 
Verseny 

Területi Verseny Arany minősítés 
4 db. Ezüst 
minősítés 

Fúvós Szólisták és 
Kamaraegyüttesek 
Baráti Találkozója 

Területi Találkozó Résztvevők 

Regionális Német Zenei 
Verseny 

Területi Verseny Arany minősítés 
Különdíj 

V. Pest Megyei 
Rézfúvós Verseny 

Megyei Verseny Résztvevő 

Verseny Varsányban Regionális Verseny Klarinét kvartett 
Vonós zenekar 

 
6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 

 
Hónap Esemény 

Október Zene világnapja – Tanári hangverseny 
Népzenei műsor a Nyugdíjas Nap alkalmából 
Zongora tanszaki hangverseny – Laffert Kúria 

December Zeneiskolai Karácsonyi Nagy Hangverseny 
Tanszaki Karácsonyi hangversenyek 

Január Gitár tanszaki hangverseny 
Február Lehőcz Alexandra és növendékeinek fuvola koncertje – Laffer 

Kúria 
Vonós zenekari hangverseny – Laffer Kúria 

Április Kodály műveltségi-, és népdaléneklési verseny 
Május Nagy Tavaszi Hangverseny 
Június Vagabond fesztivál 

Tanévzáró Koncert 
 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 
 

Esemény 
Népzenei műsor a Nyugdíjas Nap alkalmából 
Kodály műveltségi-, és népdaléneklési verseny 
Vagabond fesztivál 
Kiállítás megnyitók 
Részvétel a városi ünnepélyeket, rendezvényeken felkérés szerint 
Kiállítás megnyitók 

 
  



8. A tanév helyi rendje 
 
2016/2017. tanév 
 

Augusztus 
hó nap időpont esemény 

(belső) 
esemény 

(külső) 
felelős BECS 

(BELSŐ ELLENŐRZÉSI, ÖNELLENŐRZÉSI CSOPORT) 

08. 26. 17.00 
óra 

Vezetőségi 
értekezlet 

 igazgató Az önértékelési munkacsoport feladatai: 
A tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelés 
tervezése, koordinálása, támogatása, 
megvalósítása, ellenőrzése, az eredmények 
tükrében fejlesztések megtervezése, értékelése. 
Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszer 
működtetése, adatok, felmérések rögzítése. 

08. 28. 13.30 
óra 

 

Munkaközösségi 
értekezlet 

 munkaközösség 
vezetők 

 

08. 31. 8.30 óra Tűz-és 
munkavédelmi 

oktatás 

 igazgató-
helyettes 

Előkészítési feladatok: 
1. Dokumentumelemzés 

- PP, SZMSZ, Házirend, vezetői pr. 
- KÉZIKÖNYV 

 
09. 03. 10.00 

óra 
 Igazgatói 

értekezlet 
igazgató 

Szeptember 
09. 07. 15.00 

óráig 
Szolfézscsoportok 

kialakítása 
 munkaközösség 

vezető 
 

2. A nevelőtestület tájékoztatása: 
- az önértékelés céljáról 
- az önértékelés folyamatáról, 

ütemezéséről 
- az értékelésben részt vevő 

személyekről, feladataikról 
- az értékelés módszeréről, 

eszközeiről 
3. Az iskola partnereinek általános 

tájékoztatása 

 07. 15.00 
óra 

TANÉVNYITÓ 
ÉRTEKEZLET 

 igazgató 
 

09. 07.08. 
09. 

du. Főtárgy 
órabeosztások 

 szülői 
értekezletek  

 munkaközösség 
vezetők 

09. 13. 
vasárnap 

14.00  VÁROSI 
ÜNNEPSÉG 

 

munkaközösség 
vezetők 

Tervezési feladatok: 
1. Saját intézményi elvárás-rendszer 

meghatározása, kidolgozása 
(Az általános elvárás-rendszer 
értelmezése, adaptálása, lefordítása 
saját intézményi elvárásokra, mindhárom 
szinten, az intézményi 
alapdokumentumokban meghatározott 
intézményi célok figyelembevételével) 
- A pedagógusokra vonatkozó saját 

elvárás-rendszer 
- A vezetőre vonatkozó saját elvárás-

rendszer 
- Az intézménynek az intézmény 

nevelő-oktató munkájára vonatkozó 
saját elvárás-rendszere 

2. Öt évre szóló önértékelési program és az 
         éves önértékelési terv elkészítése 

09. 14. 15. 
16. 17. 

 Tanügy-
igazgatás 
ellenőrzése 

 igazgató-
helyettes 

09. 16. 17.00 
órától 

A tanítás 
szünetel, órák 
áthelyezése 

Baktay 
szülői 

értekezlet 

igazgató 

09.    
 

 

 

 
  



Október A vezető önértékelése 
A vezető önértékelése során az alábbi területekről 
származó adatok és tapasztalatok kerülnek 
felhasználásra: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 

2. A változások stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 
 

Vezetői önértékelés módszerei és eszközei: 
1. Dokumentumelemzés 

A dokumentumelemzés során az öt vezetői 
önértékelési területre gyűjt információkat az 
önértékelési csoport. A dokumentumok vizsgálata 
abból a szempontból történik, hogy az egyes 
területek értékelésében támogatást nyújtson.  

- Vezetői pályázat 
- Pedagógiai program 
- Munkaterv, éves beszámoló  
- SZMSZ 
 

hó nap időpont esemény 
(belső) 

esemény 
(külső) 

felelős 

10. 01.   A Zene 
Világnapja 

  

10. 26-ig   nevezési 
határidő az 

országos 
klarinét-
verseny 
területi 

válogatóira 

klarinét 
tanárok 

10. 22. 
csütörtök 

 a szünet előtti 
utolsó tanítási 

nap 

 igazgató 

10. 26-től 
30-ig őszi szünet 

November 2. Kérdőíves felmérés 
- Vezetői önértékelő kérdőív 
- Nevelőtestületi kérdőív 
- Szülői kérdőív 

3. Interjúk 
Az interjú célja, hogy a vezető az önértékeléshez 
további kiegészítő információkhoz jusson. 

- vezetővel  
- munkáltatóval 
- vezetőtársakkal 

11. 02. 
hétfő 

du. a szünet utáni 
első tanítási nap 

 igazgató 

11. 04. 
szerda 

17.00 
órától 

A tanítás 
szünetel, órák 
áthelyezése 

Baktay 
fogadó órák 

igazgató 

11. 20.  Ifjú Zenebarátok Világnapja  
11. Felkészülés a karácsonyi 

hangversenyekre 
 

főtárgy 
tanárok 

December  

12. 12. 
szombat 

 

 Munkanap a 
december 24-e 

csütörtök 
ledolgozása 

Baktay 
projekt nap 

igazgató A vezető önértékelés folyamata 
 

1. Egyeztetés a vezetővel, meghatározni a 
bevonandó partnerek körét 
 

2. Tájékoztatja, felkészíti a meghatározott 
partnereket 
 
 

3. On-line kérdőíves felmérés elindítása 
 

4. On-line dokumentumelemzés 
(dokumentumok, kérdőívek) 

 
 
 

 

12.   KARÁCSONYI 
HANGVERSENYEK 

Tanszaki 
hangversenyek 

 

 munkaközösség 
vezetők 

12. 
 

18. 
péntek 

 a szünet 
előtti utolsó 
tanítási nap 
 

 igazgató 

12
. 

21-től 
31-ig Téli szünet 



2016. Január 

hó nap időpont esemény 
(belső) 

esemény 
(külső) 

felelős  
6. Interjúterv készítés, interjúk, az interjú 

válaszok kivonatát rögzítik az 
informatikai felületen 
 

7. A vezető (a BECS segítségével) az 
informatikai rendszerben értékeli az 
elvárások teljesülését, megjelölve az 
értékelés forrásul szolgáló, a 
rendszerben korábban rögzített 
tapasztalatokat, és kompetenciánként 
meghatározza a fejlesztendő és a 
kiemelkedő területeket. 
 

8. Az értékelés eredményének elküldése a 
fenntartónak 
 

9. A vezető az önértékelésre épülő egyéni 
önfejlesztési tervet készít, amelyet az 
értékeléssel együtt feltölt az informatikai 
rendszerbe. 

A pedagógusok önértékelése 
Az idei tanévben a következő pedagógusok 
önértékelésére kerül sor: 
Márton Ágnes 
Cser Péter 
Farkas Gábor 
Lehőcz Alexandra 
Bojtos Károly 
Koltai Csilla 
Mátyás Olga 
Vidra Katalin 
Kertész Csaba 
 
A pedagógus önértékelésének módszerei és 
eszközei: 
A pedagógus önértékelés során alkalmazott 
adatgyűjtés módszerei:  

1.  dokumentumelemzés  
2. megfigyelés   
3. interjú   
4. kérdőív  

Az adatgyűjtés jellemzően nem az önértékelést 
végző pedagógus feladata, ezt az éves önértékelési 
tervben erre kijelölt kollégák végzik, de az általuk 
rögzített tények, megállapítások alapján a 
pedagógus vizsgálja a rá vonatkozó intézményi 
elvárások teljesülését.  
Az adatgyűjtés az ebben a fejezetben és a 
mellékletekben rögzített eszközökkel történik, az 
alkalmazásuk során megismert adatokat, tényeket 
az adatgyűjtést végzők az erre a célra kialakított 
informatikai felületen rögzítik, amely azokat 
elérhetővé teszi az önértékelést végző pedagógus, 
az önértékelési csoport tagjai és az 
intézményvezető számára.    
 
 
 
 

01. 04. 
hétfő 

 a szünet 
utáni első 

tanítási nap 

Baktay 
végzősök kis 

érettségi 
F2,F4 foglalt 

igazgató 

01. 07-ig   nevezési 
határidő az 

országos 
kürtverseny 

területi 
válogatójára 

kürt 
tanár 

01. 08-ig    nevezési 
határidő az 

országos 
zongoravers
eny területi 
válogatójára 

 

zongora 
tanárok 

01. 18-22  félévi 
beszámolók 

 

 főtárgy 
tanárok 

01. 22.  A Magyar Kultúra Napja  
01. 22-ig  szolfézs 

osztályzatok 
lezárása 

 szolfézs 
tanárok 

01. 25-29.  Tanügy-
igazgatás 

ellenőrzése 

 igazgató 

01. 28-ig   nevezési 
határidő az 

országos 
„ALBA-
REGIA” 

Kamara-
zene 

verseny 
területi 

válogatóra 

 

Kamarazene 
tanárok 

01. 30-ig  Félévi 
értesítők 
kiosztása 

 
 
 
 
 
 
 
 

igazgató-
helyettes 



Február 

hó nap időpont esemény 
(belső) 

esemény 
(külső) 

felelős Az önértékelést végző pedagógus a kollégák által 
rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó 
intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja 
(szükség esetén egyeztetve, pontosítva az 
adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd 
ennek alapján értékeli az egyes elvárások  
teljesülését és kompetenciánként meghatározza a 
kiemelkedő és a fejleszthető területeket.   

02. 03. 17.00 
óra 

NEVELŐTESTÜLEI 
ÉRTEKEZLET 

Baktay 
szülői 

értekezlet 

igazgató 

02. 08-ig    nevezési 
határidő az 

országos 
furulya  
verseny 
területi 

válogatóra 

furulya 
tanárok 

  
Dokumentumelemzés  
A dokumentumok és javasolt vizsgálati 
szempontjaik a következők:  

1. Az előző pedagógusellenőrzés 
(tanfelügyelet) és az intézményi 
önértékelés adott pedagógusra 
vonatkozó értékelőlapjai 

2. A tanmenet, tematikus tervek és az éves 
tervezés egyéb dokumentumai:  

3. Óraterv 
4. Napló 
5. Tanulói munkák 

02. 12. 15.00 
óra 

Ki mit tud 
Közös 

rendezvény a 
Baktay 

Gimnáziummal 

 főtárgy 
tanárok 

Március 
03. 05. 

szombat 
 

 Munkanap 
(március 14.) 
Tanítás szünetel, 
óraáthelyezés 

Baktay  
Diáknap 

igazgató Óra-/foglalkozáslátogatás   
A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez hasonlóan, a 
pedagógus önértékelésnek is az egyik  
legfontosabb módszere az egységes szempontok 
szerinti megfigyelés, amelynek során két  
óra/foglalkozás megfigyelése és a látottak 
megbeszélése történik.  

     Interjúk   
- A pedagógussal  
- Az intézményvezetővel/vezetővel  

Kérdőíves felmérés  
- pedagógus önértékelő kérdőív 
- szülői kérdőív 
- munkatárs kérdőív 

 
 

03.   Tanszaki 
hangversenyek 

 

 főtárgy 
tanárok 

03. 14. 
hétfő 

 Pihenőnap  
 

igazgató 

03. 23. 
szerda 

 a szünet előtti 
utolsó tanítási 

nap 

 igazgató 

03. 24-től 
29-ig 

Tavaszi szünet 

03. 30. 
szerda 

 a szünet utáni 
első tanítási nap 

 igazgató A pedagógus önértékelésének folyamata 
A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési 
terv szerint történik, az önértékeléshez az Oktatási 
Hivatal által működtetett informatikai rendszer 
nyújt támogatást. 
  

Április 

04   Tavaszi 
Hangverseny  főtárgy 

tanárok 
1.  Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató 
kollégák egyeztetik a részleteket az érintett 
pedagógussal, közösen meghatározzák az 
önértékelésbe bevonandó további  
partnerek körét (vezetők, szülők, kollégák). 

 

04. 

 
29. 
Péntek  Tanítás szünetel, 

óraáthelyezés 
Baktay 
Ballagás 

igazgató 
 



Május 

hó nap időpont esemény 
(belső) 

esemény 
(külső) 

felelős 2.  A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, 
és igény szerint felkészíti az 1. pontban 
meghatározott partnereket és az érintett 
pedagógust. 
3.  A kérdőíves felmérések lebonyolításával 
megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 
résztvevőknek az on-line kérdőív elérhetőségét, és 
elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a 
résztvevők számára az éves önértékelési tervben 
megadott időintervallumban elérhetővé teszi az 
online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés  
zárásaként összesíti az adott válaszokat. 

05. Felkészülés az év végi 
beszámolókra 

 
 
 

főtárgy 
tanárok 

 
05. 16-tól 

31-ig 
 Év végi 

főtárgyi 
beszámolók 

főtárgy 
tanárok 

05. 31-ig  Szolfézs 
osztályzatok 

lezárása 

 szolfézs 
tanárok 

Június 

06.  
6.7.8.
9.10. 

 Tanügy-
igazgatás 

ellenőrzése 

 
 
 

igazgató-
helyettes 

4.On-line dokumentumelemzés (dokumentumok, 
kérdőívek 
5.  Az erre kijelölt felelősök a javasolt 
interjúkérdések és a dokumentumelemzés 
eredménye alapján interjúterveket készítenek, és 
lefolytatják az interjúkat, majd az 
interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik 
az informatikai felületen. 
6.  A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás 
és az azt követő megbeszélés tapasztalatait a 
megadott szempontok alapján az órát látogató 
kollégák rögzítik az informatikai felületen. 
7.  Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt 
vevő kollégák által rögzített tapasztalatok alapján 
minden elvárás esetében az „Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszeréhez” című 
útmutató szerinti 0-3 skálán értékeli az elvárás 
teljesülését megjelölve az értékelés forrásául 
szolgáló, az informatikai rendszerben korábban  
rögzített  tapasztalatokat, illetve 
kompetenciánként  meghatározza  a  
kiemelkedő és a fejleszthető területeket 
(amennyiben van ilyen).  
8.  A pedagógus a vezető segítségével az 
önértékelés eredményére épülő két évre szóló  
önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az 
informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési 
tervet értékelési területenként, az eredeti 
intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó 
táblázatba kell feltölteni.   
 

06. 13.  
hétfő 

17.00  
ÉV VÉGI 

HANGVERSENY 
BIZONYÍTVÁNY

OSZTÁS 
József Attila 

Művelődési Ház 
 

 
 
 

igazgató 

06. 14. 
kedd 

17.00 Nevelőtestületi 
értekezlet 

 

 igazgató 

06. 15.  tanítás nélküli 
munkanap 

 igazgató 

NYÁRI SZÜNET 
 

 
  



9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
 

Művészeti ág Egyéni 
oktatásban 
részt vevők 

száma 

Csoportos 
főtárgy 

oktatásban 
résztvevők 

száma 

Kötelező, 
választható 

tárgyak 
csoportjainak 

száma 

Nagyobb 
létszámú 

együttesek 

Zeneművészet 270 fő -  27/15 2 zenekar 
 
 
 
 
 
 

Dunaharaszti, 2017.06.30. 


