
kék cella: számadatokkal; zöld cella: szövegesen kitöltendő

1.1. Személyi feltételek 

engedélyezett  álláshelyek száma 51,35

engedélyezett pedagógus álláshelyek száma (AMI tanárokkal, óraadókkal együtt) 43,35

ebből könyvtárostanár

ebből AMI-ra fordított álláshelyek száma (AMI összóraszám /22)

engedélyezett NOKS álláshelyek száma 2,50

engedélyezett technikai álláshelyek száma (NOKS nélkül!!!!) 5,50

pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma (fő) 56,00

ebből részfoglalkozású (fő) 13,00

nyugdíjas továbbfoglalkoztatásban érintett pedagógusok száma (fő) 2,00

óraadók száma (fő) 6,00

Hány új kolléga került a tantestületbe (fő)? 3,00

Az új kollegák közül hány pályakezdő (1-3 év)? 1,00

Munkaközösségek száma 9,00

Az iskolába az adott településen kívülről, ingázva érkező pedagógusok száma 

(utazó pedagógusok nélkül!)
9,00

1.1.2.Képzettség, továbbképzés

A pedagógusok közül hány fő vett részt minősítő vizsgán, minősítési eljárásban? 0 fő 0%

A minősítésben részt vevők közül hány fő teljesítette sikeresen a 

követelményeket?
fő %

Mely tantárgy esetében, heti hány órában fordul elő, hogy szakember hiányában 

nem megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel tudjuk a feladatot ellátni? 

A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált továbbképzéseken? 7 fő 16%

Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott? 100% %

A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft): 0

A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték?

intézményi költségvetésből 0% %

-pályázatból 0% %

-egyéb 100% %

A pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége?

felsőfokú 2% %

OKJ-s 0% %

tanfolyami 32% %

1.2. Intézményi költségvetés

1.2.1. Pályázatokból

A beadott pályázatok száma: 0

Eredményes pályázatok száma: 0

Intézmény/intézményegység neve:

1. A működésre jellemző legfontosabb adatok

Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium 029308 

BI2001

Beszámoló  a 2016 /2017 . tanév munkájáról

Ilyen nem volt, óraadókkal biztosítottuk a szakszerű ellátást.
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Elbírálási szakaszban lévő pályázatok száma: 0

A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg elnyert összeg Ft benyújtó (I vagy A)

……… pályázat

……… pályázat

……… pályázat

pályázat összes 0

2.1. Oktatás

2.1.1.Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és 

szorgalom nélkül )

Tanév végi tanulólétszám 137

Egy pedagógusra jutó tanulólétszám 3,160322953

A tanulmányi átlageredmény változása 

Tanulmányi átlageredmény 2014/2015-ös tanévben: 3,8

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 3,86

Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben: 3,94

(változás két év alatt) -0,08

2.1.2.Kitűnők - bukások %

Szöveges értékelés (1-3. évf.) alapján kiválóan megfelelt és kitűnő (minden 

tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az összes tanuló %-ában:
%

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma az összes tanuló %-ában: 7,30 %

 Elégtelen osztályzatok száma 23,00

Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és %-a 

összes tanulóhoz képest 
30,00

21,90%

A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma: 7

Jellemzően milyen tantárgyi felmentések voltak (a felmentések indokai):

Magántanulók létszáma: 3

SNI vagy BTMN alapján felmentett tanulók létszáma: 7

Melyek a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:

A magántanulókból hány végezte eredményesen a tanévet? 2%

2.1.3.Éves tantárgyi mérések

Az országos kompetenciamérési eredmények (2017. februári adatok alapján)

Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb /saját/ mérések típusai 

(megnevezés, tantárgy, évfolyam stb., pl. DIFER, saját mérési rendszer)

A NETFIT mérés eredményei 

Előfelvételi vizsgán mérjük a jelentkezni kívánó tanulók zeneelméleti, zenegyakorlati 

felkészültségét, tehetségét és szakhoz való alkalmasságát. Felvételi vizsgán (szóbeli, gyakorlati, 

írásbeli) a tanulók zenei alkalmasságát felkészültségét tehetségét mérjük. Félévente a zenei elméleti 

tantárgyakból és a zenei gyakorlati tantárgyak közül zongora kötelezőből, főtárgyból és kamarából 

vizsgán mérjük a tanulók teljesítmányét a féléves, majd éves zenei osztályzatok kialakításához. A 

tanév végén a végzős érettségire illetve szakképesítő vizsgára jelntekezettet "kisérettségi", "kis-

szakképesítő" vizsga keretében mérjük érettségire való felkészültségüket. 

Pl. Egészségügyi problémák: tartós betegség; valamint zenei előmenetelben való tehetséggondozás 

Az országos kompetenciamérési eredmények rövid összefoglalása, a szükséges pedagógiai 

feladatok beazonosítása, a munkatervben/intézkedési tervekben szereplő tevékenységek 

megvalósulásának értékelése (max. fél oldal)

2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján
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Az idegen nyelvi/célnyelvi mérések eredményei 

2.1.4.Továbbtanulás (az adott tanévre vonatkozó adatok)(2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017-től szakgimnázium és a szakközépiskola)

2014/2015. 2015/2016. 2016/2017.

8. évfolyamos tanulók száma

A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont 

átlageredménye (magyar):

A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont 

átlageredménye (matematika):

A 8. o. tanulók továbbtanulása 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017.

gimnáziumban 0% 0% 0%

szakközépiskolában/szakgimnáziumban 0% 0% 0%

szakiskolában/szakközépiskolában 0% 0% 0%

6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók %-os aránya (a 6. évfolyamon 

tanulókhoz képest)
0% 0% 0%

8 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók %-os aránya (a 4. évfolyamon 

tanulókhoz képest)
0% 0% 0%

2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)

Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma 16

Érettségi vizsgatantágyak száma (összesen) 10

Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db) 0%

Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga: 3,97

Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:  12fő

Az előrehozott érettségi vizsgák száma: 12 db

2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)

Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma 8 fő

Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát?  8fő

2.1.6. Nyelvvizsgák (végzős diákok esetében)

Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma 1

Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma 0

2.1.7.Teljesültek-e a két tanítási nyelvű ill. NYEK évfolyammal induló nevelés-

oktatás feltételei?

2.1.8.Beiskolázás

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2016/2017-es beiskolázás során (1., 

5.,7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)
28

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2017/2018-as tanévben a beiskolázás 

során (1., 5.,7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is 

beleszámolandó)

34

Az első osztályba beiratkozottak száma:

6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma

A mérés eredményeinek rövid összefoglalása, az elvégzett mérések alapján a "fokozott fejlesztés 

szükséges" ill. "fejlesztés szükséges" kategóriába eső tanulók intézményi aránya. 

Az eredmények alapján tervezett tevékenységek 

A beérkező tanulók idegennyelvi felkészültségét mérjük, abból a célból, hogy kezdő/haladó 

csoportba soroljuk őket nyelvtanulásuk során.
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8 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma

9. évfolyamra gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő 

évfolyam is beleszámolandó)

9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő 

évfolyam is beleszámolandó)
16

9. évfolyamra szakközépiskolába beiratkozott tanulók létszáma

Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma: 4

A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma: 2

2.1.9. SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása: 

2.1.9.1 SNI-s 

tanulók száma 7

heti összes rehabiltiációs óraszám 4

2.1.9.2 BTMN-es

tanulók száma 2

heti összes fejlesztési óraszám 0

2.1.9.3. Ebből a tanévben újonnan vizsgáltak száma:

SNI-s 1

BTMN-es 1

2.1.9.4. Személyi feltételek:

gyógypedagógusok száma (saját állományban) 0

fejlesztő pedagógusok száma (saját állományban) 0

NOKS száma (gyp asszisztens, ped.asszisztens) 0

2.2. Nevelés

2.2.1.Gyermekvédelmi munka

A  veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben: 0%

A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 13

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 1

Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt: 0 fő  %

2.2.2.Fegyelmi eljárások, fegyelmező intézkedések

Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma és aránya 7 fő 5%

A fegyelmi eljárások megindításának okai:

2.2.3.Hiányzás

Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen: 98,85  %

ebből igazolt 92,45

ebből igazolatlan 6,4

(Az igazolt mulasztások aránya az összes mulasztott óra %-ában)

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma 12

Fejlesztési elképzelések:

3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek, azok megvalósulására 

tett intézkedések és azok eredményei

Tanórai fegyelmezetlen magatartás, igazolatlan mulasztások, a tanulmányi kötelezettség nem 

teljesítése.

4



7. Alapfokú művészetoktatási tevékenység megvalósulása és eredményeinek 

rövid bemutatása, további teendők. 

5. Külső ellenőrzések a tanév során, a levont következtetések és az ahhoz 

kapcsolodóan  elvégzett tevékenységek ( tanfelügyelet, kormányhivatal, OH)

Egy külsős ellenőrzésünk volt: a tanév elején a Tankerület a személyi nyílvántartásokat ellenőrizte. 

A feltárt hiányokat pótoltuk, javítottuk, intézkedéseket tettünk a továbbiak elkerülésére.

4. Belső ellenőrzések a tanév során, a levont következtetések és az ahhoz 

kapcsolodóan  elvégzett tevékenységek ( munkaközösségi ellenőrzések, 

iskolavezető ellenőrző tevékenysége, rendkívüli események miatt lefolytatott 

ellenőrzés stb.)

6. Iskolai programok: hagyományok ápolása, jó gyakorlatok, új 

kezdeményezések, rendezvények, programok

Kiemelt feladatok: intézményi együttműködés kialakítása, erősítése, eszköznyilvántartás, selejtezés, 

raktározás feltételeinek kialakítása, átsorolások, életpályamodell bevezetése, portfóliók feltöltése, 

előmeneteli rendszer vizsgálata, intézményi minősítő rendszerátalakítása, pedagógus továbbképző 

terv következő 5 éves ciklusra való előkészítése. A szakképzési rendszer átalakítására való 

felkészülés. KLIK átalakítása, a Tankerületi rendszer működése, Pedagógiai Program, SZMSZ 

átalakítása. A be- és kimenet szabályozás formájának, tartalmának vizsgálata, javaslatok 

kidolgozása az átalakításra. A jubileumi év programjainak eredményes megvalósítása. Minden 

kitűzött célunkban sikerült eredményeket elérnünk. Az iskola működése során használt épületek, 

helyiségek, külső raktározás feltételeinek optimalizálása további munkát igényelnek. A szervezeti 

átalakulás zökkenőmentesen történt. A szakképesítés kibővítése (táncos képzés) folyamata a 

Minisztérium jóváhagyásával elkezdődött. A jubileumi tanév rendezvénysorozata során 37 

rendezvényt bonyolítottunk le: szakmai, zenei kurzusok, szabadidős és sport programok, 

vetélkedők, kiállítások, emléktábla avatások, testvériskolai találkozások és természetesen koncertek. 

Több mint 5000 fő látogatóval felidéztük az iskola, a Zenepalota, a zenei képzés múltját. 

Lehetőségünk adódott új kapcsolatok, új együttműködések kialakítására. A rendezvényeket 

kollégáim munkaidejükön túl, külön díjazás nélkül szervezték. A résztvevők többsége nem kért 

fellépő díjat, tiszteletdíjat a rendezvény során. Tehát nagyon költséghatékonyan bonyolítottuk le a 

gyakran országos, nemzetközi színvonalú rendezvényeinket.

Az iskolai működés fontos részének tekintjük a ahagyományápolást. Jubileumi 

rendezvénysorozatunk erre példa. A hagyományainkból eredő rendezvényeinket idén úgy 

szerveztük, hogy visszahívtuk egykori növendékeinket és tanárainkat, akik a jelenlegi tanárokkal és 

növendékekkel közösen elevenítették fel hagyományainkat (Tücsökavató, Karácsonyi koncert, 

Szalagavató, Ballagás, STURMIX, sportvetéledő, stb.)

A munkatervben havi bontásban az érintettekkel előre egyeztetve ellenőrzési ütemtervet 

készítettünk és folymatosan bonyolítottuk le. A tanév kiemelt ellenőrzési területei a tanügyi 

dokumentumok, nyomtatványok, nyílvántartások vezetése, a bevezetésre kerülő új munkaidő 

elszámolás ellenőrzése. A belső vizsgák rendjének, az osztályfőnöki adminisztráció ellenőrzése. 

Órai, foglalkozások és rendezvények látogatása. Rendezvényk forgatókönyvének ellenőrzése, 

reggeli késések, délutáni foglalkozások ellenőrzése. Ellenőrzők, dolgozatok, írásos munkák 

ellenőrzése. Ezek voltak a kiemelt feladatok. Az ellenőrzések jellemzői: előre bejelentettek voltak, a 
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9. Milyen gyakorlata van a hátránykompenzálásnak, esélyegyenlőség 

elősegítésének az intézményben?

Intézményünkben tervezetten folyik a valamilyen területen hátrányt szenvedett tanulók 

felzárkóztatása, integrálása. A tanulási, tanulmányi hátrányok kompenzálására külső szakértőket 

veszünk igénybe (2 fő szakképzett fejlesztő pedagógus). A tanulás során a közismereti tárgyakból 

felkészítő, felzárkóztató órákat, korrepetálásokat szervezünk. A szakmai, elméleti és gyakorlati 

tárgyak területén kialakult hiányosságok, hátrányok kiküszöbölésére külön fejlesztő, felzárkóztató 

órákat, korrepetálásokat szervezünk. 

10. Milyen gyakorlata van a tehetségazonosításnak, tehetséggondozásnak az 

intézményben? 

Képzésünk sajátossága, hogy a művészeti középfokú képzésre eleve arra alkalmas, tehetséges 

diákokat válogatunk ki. A tehetséggondozás már az előfelvételi, felvételi időszakban elkezdődik. A 

hangszeres tehetséggondozó órák részei a tanmenetnek és folyamatosan, vagy 1-1 felkészülési 

ciklushoz kötődően valósulnak meg. A zenei gyakorlati órák jelentős része perszonális, azaz 1 

növendékkel 1 tanár foglalkozik egy órán keresztül. Vannak olyan korrepetíciós óráink, ahol 

korrepetítor és szaktanár ketten tartanak órát tartanak egy növendéknek.

11. Tanulmányi versenyek eredményessége (1-3. helyezett), OKTV (1-10. 

helyezett)

12. Sportversenyek, Diákolimpia eredményessége ( 1-3. helyezett)

8. Egészségfejlesztési tevékenység megvalósulása és eredményeinek rövid 

bemutatása, további teendők. Kérem, a mellékelt önértékelési táblázatot is 

szíveskedjen kitölteni! Az adatokat feldolgozva az EMMI felé továbbítjuk.
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