
 
Vezetői beszámoló a 2017/2018-as tanévről 

 

Intézmény/intézményegység neve:  

Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium 029308 BI2001  

Beszámoló  a 2017 /2018 . tanév munkájáról  

  

1. A működésre jellemző legfontosabb adatok  

  

1.1. Személyi feltételek   

engedélyezett  álláshelyek száma 53 

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

ebből könyvtárostanár 0,5  

engedélyezett NOKS álláshelyek száma 2,5 

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

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)? 2,00 

Munkaközösségek száma 6,00 

Az iskolába az adott településen kívülről, ingázva érkező pedagógusok száma (utazó pedagógusok 

nélkül!) 10 

1.1.2.Képzettség, továbbképzés  

A pedagógusok közül hány fő vett részt minősítő vizsgán, minősítési eljárásban? 3 fő 

A minősítésben részt vevők közül hány fő teljesítette sikeresen a követelményeket? 3 fő 

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

végzettséggel, szakképzettséggel tudjuk a feladatot ellátni?   

Ilyen nem volt, óraadókkal biztosítottuk a szakszerű ellátást.  

A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált továbbképzéseken?  8 fő 



 
Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott? 80 % 

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: 1 

Eredményes pályázatok száma: 1 

Elbírálási szakaszban lévő pályázatok száma: 1 

A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg: nem ismert 

……… pályázat  

……… pályázat  

……… pályázat  

pályázat összes 0 

2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján  

2.1. Oktatás  

2.1.1.Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és szorgalom nélkül)  

Tanév végi tanulólétszám: 83 fő közismereti képzésben, 113 fő zenei – szakmai képzésben 

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 



 
Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-es tanévben:  4,05 

(változás két év alatt) +0,11 

2.1.2.Kitűnők - bukások  

Az iskolában összesen 20 tanuló lett kitűnő 

- közismereti tárgyakból 6 fő – a tanulók 7,2 %-a 

- zenei tárgyakból: 14 – a tanulók 12,4 %-a. 

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma: 

Közismeretből: 4 fő – a tanulók 4.8 %-a. 

Zenei tárgyakból: 8 fő – a tanulók 6.7 %-a 

Elégtelen osztályzatok száma  12 fő 

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

képest  32,00 %, közismereten 32, zenei 31 összesen 63 fő 

A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma:  7 

Jellemzően milyen tantárgyi felmentések voltak (a felmentések indokai): 

Testnevelés, idegennyelv, mert már rendelkezik nyelvvizsgával.  

Magántanulók létszáma: 2 

SNI vagy BTMN alapján felmentett tanulók létszáma:  

SNI: 8 fő 

BTMN: 1 fő 

Melyek a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:  

Egészségügyi problémák: tartós betegség; valamint zenei előmenetelben való tehetséggondozás az 

állandó televíziós felvételek és rendezvények miatt.  

A magántanulókból hány végezte eredményesen a tanévet? 2 

2.1.3.Éves tantárgyi mérések  

Az országos kompetenciamérési eredmények (2017. februári adatok alapján)  

Az országos kompetenciamérési eredmények rövid összefoglalása:  

A 2017-es mérés eredménye országos szinten szakközépiskolák 

- matematika: 1554 

- szövegértés 1537 

Az iskolai átlag: 

- matematika: 1564 



 
- szövegértés: 1608 

Az adatokból megállapítható, hogy azországos átlag fölött teljesítettek tanulóink mind a két mért 

szakaszban, de az országos gimnáziumi összehasonlítás tekintetében (matematika: 1647, szövegértés 

1613) megállapítható, hogy diákjaink 10. évfolyamon matematikából gyengébb teljesítményt 

nyújtanak. Ez betudható annak, hogy felvételinél diákjainkat nem a központi írásbeli felvételi vizsga 

alapján vesszük fel. A diákok összetételére jellemző, hogy aprófalvas településektől a nagyvárosokig 

rendelkeznek állandó lakóhellyel illetve a társadalmi szerkezet legkülönbözőbb területeiről érkeznek. 

Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb /saját/ mérések típusai (megnevezés, tantárgy, 

évfolyam stb., pl. DIFER, saját mérési rendszer)  

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 teljesítményét 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. A beérkező tanulók idegennyelvi felkészültségét 

mérjük, abból a célból, hogy kezdő/haladó csoportba soroljuk őket nyelvtanulásuk során.  

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

Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma 19 

Érettségi vizsgatantágyak száma (összesen) 8 

Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db) 2 fő, 10,5 % 

Az érettségiző osztály érettségi átlageredménye: 4,01 

Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:   7 fő 

Az előrehozott érettségi vizsgák száma:  7 db 

 

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

Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma 5 fő 

Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát?  5 fő 

2.1.6. Nyelvvizsgák (végzős diákok esetében)  

Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma 2 

Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma 1 

  

 

 



 
2.1.8.Beiskolázás  

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2017/2018-as beiskolázás során: 53 

9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma: 38 

Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma: 3 

A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma:8 

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: 5,6% 

A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 10 

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:  



 
Tanórai fegyelmezetlen magatartás, igazolatlan mulasztások, a tanulmányi kötelezettség nem 

teljesítése.  

2.2.3.Hiányzás  

Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen: 97,73 

ebből igazolt 94,72 

ebből igazolatlan 3.01 

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

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma 11 

Fejlesztési elképzelések:  

3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek, azok megvalósulására tett intézkedések és 

azok eredményei  

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. Az 2017/2018-as munkatervben kitűzött feladatok megvalósítása, így a 

szakgimnáziummá való átalakulás intézményi dokumentumainak kidolgozása, elfogadtatása, a táncos 

képzés bevezetése, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a 6 munkaközösség programjának 

megvalósítása. A 2017/2018-as tanévben 178 tanítási nap/37hét, 8 tanítás nélküli munkanap, 18 

vizsganap (előfelvételi, felvételi, félévi vizsgák, év végi zenei vizsgák, szakképesítő- és érettségi 

vizsgák szervezése mellett pótló és osztályozó vizsgát szerveztünk. Egy országos mérőnapot 

(kompetenciamérést) bonyolítottunk. 198 óra/ hét, összesen 36.926 tanórát szerveztünk meg 2 

épületben, 2 önálló intézménnyel együttműködve (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézetével a Zenepalotában, valamint a Zrínyi Ilona Gimnáziummal a Nagyváthy úton. A tanórák 

mellett 2416 gyakorlással töltött órát szerveztünk meg. A tanév során 30 kiemelt rendezvényünk 

valósult meg, ünnepségek, zenei kurzusok, fellépések, külföldi út, színház, opera, koncert, 

múzeumlátogatások. 3 egészségügyi szűrést bonyolítottunk le. A következő tanév legfontosabb 

célkitűzései: 

- a táncos szakképesítés zökkenőmentes elindítása 

- kréta rendszer bevezetése 

- a következő tanévben is kérünk fejlesztő pedagógus ellátást, és szeretnénk 

iskolapszichológus ellátást is megszervezni 

 



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

tevékenységek ( munkaközösségi ellenőrzések, iskolavezető ellenőrző tevékenysége, rendkívüli 

események miatt lefolytatott ellenőrzés 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 tapasztalt esetleges hiányosságokat a 

helyszínen, azonnal észrevételeztük, javítottuk, pótoltattuk és új időpontot jelöltünk ki a kijavítás, 

vagy pótlás ellenőrzésére.  

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.  

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

programok  

Az iskolai működés fontos részének tekintjük a hagyományápolást. 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.)  

  

  

7. 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.   

8. 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.  



 
   

9. Művészetoktatási versenyek eredményessége ( 1-3. helyezett)  

Szakmai tanulmányi versenyeken indítottuk diákjainkat az országosan meghírdetett versenyeken. 

Elsősorban csak olyan diákokat indítottunk, akiktől helyezéseket reméltünk. Gyakran házi előválogató 

előzte meg a versenyeken való indulás kijelölését. Diákjainkat felkészítettük nemzetközi,  országos 

versenyekre, melyek közül kiemelkedő eredmények születtek: A Szegedi Nemzetközi Orgona 

Versenyen arany minősítés, a Marosvásárhelyi Jazz Versenyen 1. helyezés, A Hévízi Országos 

Blockflötte versenyen egy arany és egy ezüst minősítés, az országos rézfúvós versenyen Debrecenben 

2. helyezést ért el tanulónk, az országos zeneszerző versenyen első illetve második helyezést értek el 

növendékeink.  

 

10. Közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatok, eredmények, nehézségek  

Jól és szervezetten működik a közösségi szolgálat kiépített rendszere iskolánkban. Egy fő pedagógus 

folyamatosan nyilvántarja a teljesített órákat és szerződik együttműködő partnerekkel. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy már gyakran 10., 11. évfolyamra összegyűjtik a diákok a törvény által előírt 50 óra 

teljesítését, mely jelentős részben tanult szakmájuk alkalmazásával (zenei szakmák), különböző 

közösségek rendezvényein való fellépések során teljesítik. A közösségi szolgálatok másik jelentős 

terepe a szociális munka. Kapcsolatunk van gyógypedagógiai intézménnyel, öregek otthonával, 

kórházzal. A tanulók szívwesen vesznek részt ezeken az alkalmakon.  

11. Testvériskolai, partnerségi kapcsolatok  

A idei jubileumi rendezvénysorozatok lehetőséget adtak arra, hogy katowicei testvériskolánkat 

vendégül láthassuk és közös koncerttel ünnepelhessük a magyar-lengyel barátság napját. Koncertünk 

kapcsolódott az országos rendezvénysorozathoz.  

12. Problémák, javaslatok, fejlesztési tervek  

Az intézményi működés során adódó nehézségeink két épületben, két fenntartóval, két önnálóan 

működő intézménnyel kell megszerveznünk az oktató, nevelő munkát, az intézmény működését 

(Miskolci Egyetem, Zrínyi Ilona Gimnázium). Az a tény, hogy nincs önálló épülete az intézménynek 

állandó együttműködésre, kompromisszumok megkötésére és külön szervezést igénylő munkára 

kényszerít mindannyiunkat. Ez az egyik legfontosabb problémánk. Hosszútávú célkitűzésünk az, hogy 

a zeneművészeti szakgimnázium alapjaira felépített összművészeti középfokú képzést hozzunk létre 

úgy, hogy integráljuk a városban működő egyéb művészeti képzéseket. A 2017/2018-as tanévben 

lehetőséget kaptunk a tánc képzés bevezetésére. Tovább szeretnénk bővíteni a művészeti képzési 

területeinket a képzőművészetiképzésekkel. Ennek feltétele egy önnáló bázis épület kialakítása, 

megszerzése. A fejlesztési elképzeléseink ezzek megvalósulását célozzák.  

13. Összességében az intézmény eredményességének bemutatása  

A munkatervben elhatározott programot jó minőségben lebonyolítottuk. A szervezeti, struktúrális 

változásokat az elhelyezés, működtetés során létrejött változásokat lebonyolítottuk, a szülők és diákok 

támogatásával és segítő közreműködésével. Gazdálkodásunk kiszámítható, időben arányosan teljesülő, 

tervezett volt. Nagy sokat segített, hogy visszakaptunk jogosítványokat a gazdálkodás területén, a 



 
tervezésben és az éves felhasználás során a Tankerület munkatársai mindvégig segítők, 

együttműködők voltak, és a havonta, negyedévente készített kimutatások segítették a 

költséghatékonyságunkat. A humánpolitika területén sikerült megtalálnunk azokat a munkatársakat, 

akikkel jó minőségben tudjuk elláttatni az oktató-nevelő munka és ahhoz kötődő intézményi 

működtetés feladatait. A hiányaink a helyettesítési rendszer hatékonyságában, működtetésében van. 

Ennek korrigálása a következő év célkitűzései között szerepel (bár gyakran nem a rendszer 

működtetésében, hanem az oktató helyszín, helyiségek biztosításában vannak problémáink). Az 

iskolában dolgozók és a pedagógus kar jól együttműködő, konfliktusoktól mentes környezetben 

dolgozik. Sikerült a tanév elején kölcsönösen megbeszélnünk és távol tartanunk az iskolarendszerhez 

kötődő különböző politikai megnyilvánulásokat. Sikerült előre lépnünk a tanévben az épülethasználat 

kérdésében. Egyrészt a jogi, gazdasági keretek tisztázódtak, de a tanulók, dolgozók 

épülethasználatának fegyelme is javult. Egész év során 2 figyelmeztetést kellett alkalmaznom ezzel 

kapcsolatban. előre léptünk az óralátogatás, az igazolatlan mulasztások számának csökkenésében. 

Egész év során 6 fegyelmi büntetést kellett ezzel kapcsolatosan kiadni. A diákok neveltségi szintje jó, 

a korosztályos átlag feletti. A tanárokkal, egymással szembe tanúsított magatartásuk erős közösségi 

elvárásokkal és normával szabályozott. A tanév során 1 figyelmeztetés, vagy fegyelmit kellett 

alkalmaznom e normák átlépése miatt.  


