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Intézmény neve: Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményi bélyegző 

 

 

 

A 2020/2021. tanév értékelése 

 

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

I/1. Pedagógus álláshelyek 

 2018/

2019 

2019/20

20 

2020/

2021 

Változások a 

tanév folyamán 

fő fő fő 

Pedagógus álláshelyek száma 53,23 53,23 53,23 0 

Betöltött álláshelyek száma 53,23 53,23 53,23 0 

Betöltetlen álláshelyek száma 0 0 0 0 

Betöltetlen megbízási szerződéses álláshely 0 0 0 0 

Az év folyamán távozott pedagógusok száma 0 0 0 0 

Az év folyamán érkezett pedagógusok száma 0 0 0 0 

08.31-ig várható változás (pedagógus, álláshely) 0 0 0 0 

 

I/2. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazotti álláshelyek (felsorolva): 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Változások a 

tanév folyamán fő fő fő 

Pedagógiai asszisztens 1 1 1 0 

Rendszergazda 1  1  1  0 

Könyvtáros 0 1 1 0 

Iskolatitkár 3 2 3 +1 

Technikai dolgozó (portás, 

takarító, gondnok, 

hangszerkarbantartó) 

8 8 8 0 
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I/2. Pedagógus továbbképzések 

 

I/3. A szakos ellátottság biztosított volt-e valamennyi tantárgyi területen? 

 igen / nem 

Amennyiben nem, mely szakon nem:  

hegedű, zongora, rézfúvós, klarinét 

 

Hogyan oldották meg a problémát? 

Továbbképzésen részt vett pedagógusok 

Terület megnevezése fő 

 MA képzés Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, MA-klasszikus 

klarinét 

1 

 MA képzés Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, MA-klasszikus hárfa 1 

 MA képzés Osztrák klarinét diploma, magyar állam általi elismeréshez 

Miskolci Egyetemen 

1 

 ELTE BTK Kovács-módszer (ZMG) Szakirányú továbbképzés 1 

 200 órás Edutus egyetem Kultúrális menedzser szakképzés. /levelező/ 1 

10 órás Zongora módszertan, Kékesi Judit előadása 6 

120 órás metronóm képzés, „szimplanádas képzés” 2 

 30 órás E-iskola IKT eszközök a tanórán, 30 órás 3 

 30 órás Különleges bánásmódot igénylő tanulók támogatása, 30 órás 

(ELTE) 

1 

 30 órás A tanulási motiváció növelése – online, továbbképzés 1 

30 órás A tanulási motiváció növelése – online továbbképzés, 

30 órás Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 

alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz 

30 órás „Musica Futura – számítógép a zeneoktatásban” (Muse Score 3 

kottaíró program) 

1 

 20 órás Tehetséggondozás Szakmai nap és továbbképzés/Szakmai 

kompetencia-fejlesztés online 

1 

10 órás Játékos ötletek a szolfézs online tanításhoz 9 

 30 órás IKT eszközök a tanórán akkreditált pedagógus-

továbbképzés/online 

1 

 30 órás A pedagógus lelki harmóniája / online / 1 
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Nyugdíjas óraadó pedagógusokat és utolsó éves felsőoktatásban tanulót foglalkoztattunk. 

 

II. TÁRGYI FELTÉTELEK 

II/1 Karbantartás 

Iskolánk egy székhellyel, egy önálló és 9 kihelyezett telephellyel rendelkező intézmény.  

Rendszeresen ellenőrizzük a tantermek állapotát, szépítjük környezetünket. Mindkét önálló 

telephelyen a folyamatos karbantartási feladatok elvégzése mellet az alábbi felújítási 

munkálatokat végeztük el.  

 

I. félév, felújítási, karbantartási munkák 

Pesti út 80. 

1) balett öltöző komplett felújítása: 

• új linóleum lerakása 

• álmennyezet építése 

• komplett helyiség glettelése, festése 

• armatúrák áthelyezése 

• új pakoló, tároló szekrény építése 

• új karnis felszerelése 

• új öltöző padok elhelyezése 

• vaskeretes ajtó átalakítása, festése 

2) Balett terem és folyosó: 

• színpad szegőléceinek cseréje 

• folyosó ablakainál a beázások kijavítása, gipszkartonozás, glettelés, festés 

• járólapok fugázásának javítása 

3)  Emelet: 

• teremajtók felújítása, festése, szegőlécezése 

• hátsó terem belépőjének glettelése, festése 

• hiányzó küszöbfa pótlása, lakkozása 

• parketta szegőlécek pótlása, lakkozása 

• vészlejárati rész felújítása, glettelése, festése, radiátor+csövek zománcfestése 

• folyosón járólapok cseréje 

4)  Emeleti fiú-lány mellékhelységek komplett felújítása: 

• tartály csere 

• csövek, radiátorok festése 
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• falak glettelése festése 

• ajtók festése 

• új linóleum lerakása 

• hiányzó wc papír tartók pótlása, elhasználódottak cseréje 

Ligetsor 45. 

• mellékhelység armatúra cseréje 

• lépcsőfeljárónál alkonykapcsoló beépítése 

II. félév, felújítási, karbantartási munkák 

Pesti út 80. 

1)  Az alagsori lejárat komplett felújítása: 

• régi nádszövet lebontása és az átnedvesedett vakolat leverése 

• régi padlószőnyeg felszedése 

• beton javítása 

• tapadóhíd felhordása 

• a fal portalanítása, fixálása 

• a meglévő külső vezetékek bevésése/ a falsíkjába rakása 

• előtétfal kiépítése/ profilozás, gipszkartonozás, bandázsolás 

• az előtétfal szellőztető nyílásainak kiépítése 

• Alagsor automatizált/ időrelés/ ventilátorral  való ellátása, kiépítése 

• a teljes helység glettelése, hálózása és festése 

2) A vészkijárati lépcső alatt egy kisebb raktár (szerszámok, eszközök, építőanyagok) 

kialakítása. 

3) Az intézményben évek alatt felgyülemlett hulladékok elszállítása 

 Ligetsor 45. 

1)  Kazánház teljes felújítása: 

• padló kiegyenlítése 

• tapadóhíddal való bevonat készítése 

• járólappal való burkolása 

• lábazat felragasztása 

• fugázás 

• a fal glettelése, festése 

• a csövezés zománcfestése (gázcső=sárga, vízcső=fehér) 

2)  A lépcsőfeljáró komplett felújítása: 

• régi előtető lebontása 
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• új előtető építése (a polikarbonáttal való fedése, szeptemberre marad) 

• ereszcsatorna kiépítése 

• lépcső támfal betonozása, vakolása 

• korlát kiépítése 

• a teljes szerkezet festése 

3)  Előkert kiépítése: 

• betonozás 

• szegélykövezés 

• lábazat építése 

• termőfölddel borítása 

• füvesítése, parkosítása  

4) Műhelyrész komplett kialakítása: 

• a helység kipakolása, tisztítása 

• aljaz beton öntése, simítása 

• Ablak felújítása 

• Új ablak készítése 

• Rácsok készítése és beépítése az ablakoknál 

• a teljes helység újra vakolása, glettelése, festése 

• az elektromos hálózat kiépítése 

• új armatúra és dugalj felszerelése 

• nyílászáró komplett felújítása 

 A keletkező hulladék és sitt elszállítása, konténerezése (kb. 7m3)  

 

II/2. Eszközbeszerzések a 2020/2021. tanévben 

A művészetoktatás számára előírt tárgyi feltételek listáját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

2. sz. melléklete tartalmazza. Intézményünk az ebben foglalt előírásoknak megfelelően, 

rendelkezik a szükséges eszközökkel. Az év közben elavult, elromlott eszközök javítását, 

cseréjét nyáron végezzük el, ezzel megalapozva a sikeres évkezdést. Ma már minden 

tanteremben elérhető a szélessávú internet. A Kodály Programnak köszönhetően az idei évben 

is számos hangszert sikerült beszereznünk. 

 

hangszer    hangszer típusa  db. szám   

Hegedű              Gewa Maestro                                                       6 

                                     Mendoza   
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Cselló                          Savona Conservatory  6  

Bögő                          Gewa Maestro 2  

Fuvola                          Trevor James  3 

Oboa                          Yamaha  1 

Klarinét              Buffet Prodige  3  

                                    Buffet E11  3 

Szaxofon              Artemis Tenor 1 

Trombita              Yamaha  4 

Baritonkürt              Roy Benson  1 

Harsona              Schagere   1 

Tuba                          Cerveny  1 

Vadászkürt              A & S  1 

Pianinó              Yamaha  2 

Citera                         Téglási Imre 2 

Elektromos Zongora Yamaha p-515B  1 

Népi tárogató  1 

Tekerő lant               Szerényi Béla 3 Húros 1 

Cimbalon  1 

Hárfa                           Camac Korrigan K 38 1  

Paiste Cintányérszett  1 

Zildjan Cintányérszett  1 

Vibrafon               Adams  1 

 

II/3. Pályázatok 

2020/2021. tanév 

A pályázat címe A pályázat kiírója Nyert összeg Felhasználás 

„Gyermek- és 

ifjúsági 

táboroztatási 

pályázat” 

Káptalanfüred 

Rákosmente 

Önkormányzata 

100.000.- Ft. Az elnyert támogatás a 

szerényebb anyagi körülmények, 

illetve szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő táborozó 

gyerekek hozzájárulásának 

csökkentésére lett felhasználva. 
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III. SZAKMAI FELADATOK TELJESÜLÉSE  

III/1. Az éves munkatervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának értékelése.  

Pedagógusaink év eleji tervezés során figyelembe vették az intézmény vonatkozásában 

alkalmazott tantervi, tartalmi követelményeket, az intézményi belső elvárásokat, valamint 

intézményünk pedagógiai programjának elvárásait, célkitűzéseit és feladatait. A tantestület 

alapvető feladata, hogy ismerje és alkalmazza a pedagógiai programot.  

 

Feladat Megvalósulás, értékelés 

- a foglalkozások, tanítási órák előkészítése,  

- szaktárgyának, a tantervi és szakmódszertani 

követelményeknek az ismerete,  

- a szaktárgyi szaknyelv pontos használata,  

- a szaktárgyak közötti koncentráció alkalmazása, 

- a tanulók teljesítményének értékelése, 

- a tanulók előzetes ismereteinek felhasználása, 

- a tanulók felkészítése versenyekre, 

- a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, 

- adminisztrációs feladatok, 

- szülőkkel történő kapcsolattartás, fogadóórákon való 

részvétel, 

- környezeti neveléssel összefüggő feladatok, 

- a pedagógiai eredményeink, művészeti értékeink 

megőrzése, propagálása, 

- hatékony PR tevékenység, 

- pályázatokon való hatékony részvétel, 

- intézményünk szakmai színvonalának további erősítése, 

- szakma iránti elhivatottság erősítése. 

További kiemelt feladatok: 

- növendékek felkészítése a félévi és évvégi vizsgákra 

- művészeti alap és záróvizsga 

- megszervezése, a jelentkezők felkészítése 

- a felvételi vizsgák gondos előkészítése és lebonyolítása 

- A muzsikálás élményének kialakítása, 

- kamarazenélések az órákon, 

A pedagógiai program 

eredményes megvalósításával 

magas színvonalú nevelő- és  

oktatómunka valósult meg 

intézményünkben. A 

munkaközösségek 

együttműködve alakították ki 

munkatervüket, melyek 

összhangban vannak az iskola, 

éves munkatervével.  

Azonban a pedagógiai 

feladatokat, kapcsolódó 

tevékenységeket, hozzá kellett 

igazítanunk a járványhelyzethez, 

mely néha nagy kihívást okozott. 

Saját feladatvállalását mindenki 

maximálisan végezte. A 

munkaközösségek beszámolói 

alapján megállapítható, hogy - a 

nehézségek ellenére - teljes 

mértékben eleget tettek a 

módosított céloknak.  
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- meglévő együtteseink munkájának segítése 

- egymás munkájának megismerése; hospitálások, 

óralátogatások 

- továbbképzéseken részvétel tapasztalatok továbbadása 

- az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött 

célok, feladatok megvalósításának folyamatos nyomon 

követése 

- tartalmi munkánk minőségének tudatos és folyamatos 

javítása 

 

III/2. Módszertani innovációk, amelyek a tanév során kerültek kidolgozásra vagy alkalmazásra  

A tantestület tagjait folyamatos továbbképzésre ösztönözzük és bevonjuk az innovációs 

tevékenységekbe. Intézményünkben a művészetoktatás, tehetséggondozás, 

hátránykompenzáció példaértékű egységben valósul meg. Célunk, hogy tanáraink a 

művészetoktatási, tehetséggondozási eredményes gyakorlatukat iskolai kereten belül, illetve 

kívül is közreadják. Ezért tanárainkat arra ösztönözzük, hogy a meglevő „jó gyakorlatainkat” 

folyamatosan frissítsék, illetve, hogy újabb jó gyakorlatokat dolgozzanak ki. A pedagógusok 

részt vettek az intézményen belüli és intézményen kívüli hospitálásokon módszertani 

továbbképzéseken. Az idei tanévben kiemelten törekedtünk arra, hogy az új kollégákat, 

különösen a gyakornokokat bevonjuk a belső tudásmegosztó tevékenységbe, hogy a szakmai 

és módszertani eszköztáruk, innovációs készségük, kreativitásuk gazdagodjon.  

A digitális oktatásban való részvétel mindannyiunk számára innovációt jelentett. Volt, aki 

online teszteket keresett, linkgyűjtemény készített. Innovációként könyvelhetjük el az idei 

Bartók Béla Zenei Napokat is, mivel online formában valósult meg. A járványhelyzetre való 

tekintettel a nevelési értekezleteket és egyéb megbeszéléseket is innovatívan, online tartottuk. 

 

III/3. A Digitális oktatással kapcsolatos tapasztalatok elemzése.  

     (Részletes elemzés, minimum fél oldalban (A4) kifejtve.) Kiemelve a tapasztalt pozitívumokat 

illetve a nehézségeket, problémákat is. Ötletek, javaslatok, jó gyakorlatok bemutatása, 

részletezése, valamint a fejlesztendő területek megnevezése.  

A digitális oktatásra való áttérés nem okozott különösebb gondot, hiszen a tavalyi évről már 

voltak tapasztalataink. Már az első héten sikerült minden gyermekkel és szülőjével felvenni a 

kapcsolatot. Olyan diák, akit egyáltalán nem tudtunk bevonni, nem volt. A technikai háttér a 
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gyerekek többségénél rendelkezésre állt, gondok a több gyermeket nevelő családokban akadtak, 

amikor a gyerekek nem tudtak megfelelően osztozni a rendelkezésre álló számítógépen (volt, 

ahol a szülő is azon a gépen dolgozott). A kisebb gyerekek esetében főleg eleinte fokozott szülői 

segítségre volt szükség. Később a kicsik is jól megtanulták kezelni a felületeket, digitális 

kompetenciájuk rengeteget fejlődött. Több gyerek napirendje felborult így az online órák 

megtartása nem volt zökkenőmentes, nehéz volt időpontot egyeztetni a gyerekekkel. 

Növendékeink többsége hiányolta a személyes kapcsolattartást. Mindezek ellenére a szülőktől 

sok pozitív visszajelzést kaptunk. A hangszeres órákat a Messenger ill.  Zoom alkalmazásokkal 

tudtuk megtartani, a kötelező szolfézs órákat pedig a Wordwall és a Redmenta program 

segítségével pótoltuk. A társművészeti tanszakok élőben és videófelvételekkel tartották a 

kapcsolatot növendékeinkkel.  A digitális oktatás rendszeresen nyomon követhető volt, nagyon 

jól kidomborodtak, azok a csoportok, ahol a pedagógusok összedolgoztak, voltak kiemelkedő 

munkát végző pedagógusok. Úgy gondolom, a megfelelő munkafegyelemmel rendelkező 

tanulóknak nem okozott túl nagy gondot a távoktatás, a feladatokat kedvelték, időre elvégezték, 

sikerült szép jeggyel zárniuk a tanévet.  

 

IV/1. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK TÉMÁI, IDŐPONTJAI 

Feldolgozott témák  időpont 

Nevelési értekezlet (tanévnyitó 2020. augusztus 26. 

Nevelési értekezlet (félévzáró) 2021. január 24. 

Nevelési értekezlet online (intézményátszervezés)  2021. március 16. 

Nevelési értekezlet online (szakmai, nevelési problémák 

megbeszélése, döntések meghozatala, javító intézkedések 

elfogadása 

2021. április 9. 

Nevelési értekezlet (intézményvezető-helyettes, véleményező 

értekezlet) 

2021. május 19. 

Nevelési értekezlet (évzáró) 2021. június 22. 

 

IV/2. A tanítás nélküli munkanapok programja:  

Feldolgozott témák időpont 

1-2-3. Továbbképzési napok 
 

2021. március 29-30-31. 
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Az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának lehetősége, új 

ismeretek szerzése 

4. Hospitálási nap 

Együttműködés más köznevelési intézménnyel. A hospitálási 

nap lehetőséget nyújt az ismeretek bővítésére, a gyakorlati 

tapasztalatszerzésre, a problémás esetek megoldási 

lehetőségeinek elsajátítására, illetve a pedagógia újdonságainak 

megismerésére. 

5. Pályaorientációs nap 

A pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében 

kialakított pályaorientációs napunkon a gyermekek a művészeti 

középiskolák képzési kínálatával ismerkedhetnek, közelebbről 

láthatnak bele egy professzionális szakképző iskola életébe, 

beszélgethetnek diákokkal, szaktanátokkal, mesterekkel. 

6. Nevelési értekezlet (online) 

Szakmai, nevelési problémák megbeszélése, döntések 

meghozatala, javító intézkedések elfogadása  

 

 

2021. április 7. 

 

 

 

 

 

 

2021. április 8. 

 

 

 

 

 

 

2021. április 9. 

 

V. MÉRÉS, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 

V/1. A tanulók fejlődésének mérésével kapcsolatos általános tapasztalatok és az ebből 

következő feladatok részletezése 

Fontosnak tartjuk, hogy már az előképzős tanulóink körében megkezdjük a képességek 

felmérését, az így kapott információk segítik a gyerekek korai megismerését, a pedagógusokra 

váró feladatok tervezését. A tanulók munkáját nem feltétlenül az eredményt, hanem a 

hozzáállást középpontba helyezve, folyamatosan értékeljük. A félévi hangversenyeken, és az 

év végi vizsgákon, meghallgatásokon, beszámolókon nyomon követhetőek az eredmények, és 

kitűnik iskolánkban folyó szakmai munka színvonala. Büszkék vagyunk arra, hogy két 

növendékünk a zenei pályát választotta és sikeres felvételi vizsgát tettek a Szent István 

Zeneművészeti Szakképző Iskolába, illetve a Weiner Leó Zeneművészeti Szakképző iskolába.  
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Az alapévfolyamokat elvégző növendékek művészeti alapvizsga keretében adtak számot 

tudásukról. Az iskolánkban tanuló alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók a 6. 

évfolyam elvégzését követően (46 fő) művészeti alapvizsgát, a 10. évfolyam elvégzését 

követően pedig művészeti záróvizsgát (3 fő) tettek. Ismét elmondható, hogy a művészeti 

alapvizsgára jelentkező 6. évfolyamosok valamint a művészeti záró vizsgára jelentkező 10. 

évfolyamosok mindannyian megfeleltek a követelményeknek és sikeresen letették a vizsgát.  

 

V./2. A pedagógusok nevelő-oktató tevékenységének ellenőrzése, értékelése, általános 

tapasztalatok: 

A. Belső ellenőrzések  

Megvalósultak-e az év elején tervezett belső ellenőrzések? 

igen / nem 

 

Milyen következtetéseket lehet levonni az ellenőrzések tapasztalataiból? 

Az intézményvezető-váltás kapcsán, az átadás-átvétel során a Kelet-Pesti Tankerület 

munkatársai feltárták az iskolai dokumentumok hiányosságait. Felhívták a figyelmünket  

dokumentumaink aktualizálására, a papír alapú hozzáférés biztosítására, valamint a 

dokumentumok  egységes tárolását és kezelését is javasolták. Az ajánlások alapján a 

tanügyigazgatási dokumentumokat aktualizáltuk, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat 

megszüntettük. 

 

B. Pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése  

Mi volt az ellenőrzések kiemelt szakmai szempontja a tanévben? 

A pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése, egységes kidolgozott szempontrendszer 

alapján történt. Az órákat, foglalkozásokat mindig értékelő megbeszélés követte. Az újonnan 

érkezett kollégák szakmai segítése, a gyakornokok szakmai munkájának erősítése 

mentorálással és hospitálással történt.  

 

C. A pedagógusok értékelésére irányuló óralátogatások milyen számban valósultak meg a 

tanévben?  

A tanítási órák ellenőrzése során, csak pozitív tapasztalatainkról számolhatunk be a tanárok, 

felkészültségét, óravezetését figyelve. 

 Jelenléti Digitális 
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Az intézményvezető által látogatott órák 

száma  

minden pedagógus minden pedagógus 

Intézményvezető-helyettesek óralátogatásai 

(középiskola, AMI) 

minden pedagógus minden pedagógus 

Munkaközösség vezetők óralátogatásainak 

száma (középisk. AMI) 

minden kolléga minden kolléga 

 

Tapasztalatok és az ebből adódó következő évi feladatok: 

A Pedagógiai programban szabályozott és tervezett nevelési és tanulási folyamatok 

(óralátogatás) ellenőrzése és értékelése a munkatervben elfogadott ellenőrzési terv szerint 

történt. Ellenőrzés alkalmával pedagógusok fejlesztő célú értékelése, pozitív megerősítése volt 

a célunk. 

 

D. Vett-e igénybe az intézmény külső szakembert, szaktanácsadót?  

Igen /Nem 

Szakterület Szaktanácsadás formája 

Fafúvós (fuvola, klarinét) Óralátogatás, tantárgygondozás az 

alkalmazott pedagógiai módszerek és 

pedagógiai fejlesztő, tehetséggondozó 

tevékenység elemzése, értékelése. 

Vonós (hegedű) 

Zeneismeret (szolfézs) 

 

E. Az intézményben hány pedagógus vett részt minősítő eljárásban és milyen eredménnyel?  

Fő Minősítés eredménye 

5 Megfelelt 

 

F. Intézményében hány pedagógus tartozik a felsorolt besorolásokba? 

Megnevezés Fő 

Mesterpedagógus (összesen) 4 

- szakértő 2 

- szaktanácsadó - 

- innovátor 2 

Gyakornok 7 

Kutatótanár - 
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VI. A TANULÓK  SZÁMÁRA SZERVEZETT, MEGVALÓSULT PROGRAMOK 

Megnevezés Résztvevők száma Milyen forrásból 

Serné Kutas Edit Kamaraverseny Az összes tanszak válogatott 

növendékei 

Nem igényelt 

anyagi forrást 

Bartók Béla Zenei Napok 2021. 

online 

Legtehetségesebb növendékek Nem igényelt 

anyagi forrást 

 

VII. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI  

Szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése, külön kitérve a digitális 

oktatás ideje alatti időszakra. (Szülői visszajelzések.) 

A márciusban bevezetett digitális tantermen kívüli oktatást teljes mértékben sikerült 

megvalósítanunk.  

A gyerekektől, szülőktől kértünk visszajelzést az oktatással kapcsolatban, amelyben 

elmondták, hogy milyen nehézségeket tapasztaltak, illetve mit értékeltek jónak. A kapott 

vélemények alapján, néhány dolgon módosítottunk. A Kréta e-ügyintézési modult nem 

minden szülő követte napi szinten, ezért a digitális oktatás berobbanásakor derült ki, hogy a 

szülők egy része nem regisztrált be. Ennek az is oka lehet, hogy ezt megelőzően már jól 

működő online csatornák lehettek, és a szülök inkább ezt preferálták, a Krétára való 

beregisztrálást nem érezték sürgetőnek. 

 

Társintézményekkel való kapcsolattartás tapasztalatai  

Intézmény/partner A kapcsolat minősége 

Folyamatosan hangsúlyt fektetünk partnereink feltérképezésére és a megfelelő 

rendszerességgel végzett igény- és elégedettségmérések tükrében alakítjuk oktató-nevelő 

tevékenységünket. 

Fenntartó, Kelet-Pesti 

Tankerületi Központ 

Iskolánk napi kapcsolatban áll a Kelet-Pesti Tankerületi 

Központtal, valamint Rákosmente Önkormányzatával is. Az 

intézmények közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság 

tiszteletben tartásával, az alapos és naprakész 

feladatmegoldásokkal, gyors és hiteles 

információáramlással érjük el. Kiváló a munkakapcsolat az 

önkormányzat és a Tankerület munkatársaival. 

Rákosmente Önkormányzata 
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Családok A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, melynek célja, hogy 

a szülők elegendő információval rendelkezzenek gyermekük 

fejlődéséről. 

Kerületi általános és 

középiskolák 

A Kelet-Pesti Tankerület fenntartásában lévő összes XVII. 

kerületi általános és középiskolában van telephelyünk. Az 

oktatásnak helyet biztosító iskolák is örömmel vették 

tanáraink áldozatos munkáját. Minden segítséget megadnak 

ahhoz, hogy a tanítási napokon helyet és lehetőséget 

biztosítsanak a művészeti nevelés számára. 

Fővárosi zeneiskolák, 

szakgimnáziumok 

Szakmai kapcsolatot ápolunk, leginkább a tehetséggondozó 

programok és jó gyakorlatok terén alakult ki a partneri 

viszony. A továbbképzéseken szerzett tudást, tapasztalatokat 

megosztjuk egymással, levonjuk a hasznos 

következtetéseket, és felhasználjuk mindennapi munkánk 

során. 

Művészetekkel a Jövő 

Emberéért Egyesület 

Az egyesülettel való együttműködés az iskolai programokon 

való együttműködés segítése, és egyéb pedagógiai célok 

során valósult meg. 

Kerületi művelődési házak, 

egyházak 

Közművelődési intézményekkel kiváló kapcsolatunk 

alkalomszerű együttműködésekben valósul meg, 

amennyiben a járványhelyzet lehetővé tette. 

A kerület egyházközségei örömmel fogadják be 

hangversenyeinket, támogatják munkánkat, az 

együttműködés kiváló.  

Helyi média A helyi médiában rendszeres adunk tájékoztatást az 

intézmény eseményeiről. Esetenként a Hírhozó c. helyi 

lapban jelentetnek meg híreket iskolai eseményekről. A helyi 

tv-ben helyszíni tudósítások, képes beszámolók, jelennek 

meg. 

Egyéb szakmai és civil 

szervezetek 

Aktív kapcsolatban állunk az MZMSZ budapesti és országos 

szervezetével, mely hatékonyan fogja össze a művészeti 

iskolákat a fővárosban és országszerte, fontos szakmai 

fóruma a művészeti iskoláknak.  

 




