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MEA Alapfokú Művészeti Iskola 

A 2019/2020-as tanév munkaterve 
 
 
Bevezetés 
A 2019/2020-as tanév munkaterve a vonatkozó jogszabályi előírások alapján készült:  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
  névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
- a 2017/2018-as tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet, valamint  
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
  1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló   
  326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet  

 
A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 
meghatározó fontosabb belső szabályozások is: Pedagógiai program, Házirend, SZMSZ és az 
Intézményi önértékelési szabályzata. 
 
A tanév rendje 
A 2019/2020-as tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 5. (csütörtök) és 
utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). 
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.  
 
Az iskola 2020. január 31-ig értesíti a tanulókat/szülőket az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről. Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az 
iskolának nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, 
értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített 
jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 
 
2019. augusztus 29. csütörtök 9:00 – Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet. Az igazgató 
általános tájékoztatást tart a nyári eseményekről (táboroztatás, személyi változások, stb.) és 
ismerteti a tanév rendjét. 
 
2019. szeptember 02. hétfő 9:00 A szakmai munkaközösségek a munkaközösségvezetők 
irányításával megbeszélést tartanak. A megbeszéltekről tájékoztatják az igazgatót. 
 
2019. szeptember 03. kedd 9:00 Egyeztető értekezlet. Az igazgatóhelyettes ismerteti a 
beiratkozási időszakkal kapcsolatos teendőket és beosztásokat. Felelős: Molnár K. Dániel. 
 
2019. szeptember 04. szerda 17:30 (Mester u. 24.) – MEA ünnepélyes tanévnyitó. 
A rendezvény műsorának a felelőse: dr. Stefánné Demjén Gabriella 
 
2019. október 23. szerda szünnap. 
 
2019. október 25. péntek 17:30 - Tanári hangverseny, Helye: Méliusz Könyvtár (Bem tér 19.) 
Felelős: Molnár K. Dániel. Bemondó: dr. Stefánné Demjén Gabriella. 
 



Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2019. november 4. (hétfő). 
 
2019. november folyamán óralátogatások és belső önértékelés. Az igazgató és az illetékes 
munkaközösségvezető a kolléga munkáját értékeli. 
 
MEA adventi hangverseny: 
2019. december 11. (szerda), 18:00. Főpróba december 9., 18:00 Baptista Gyülekezet 
(Szappanos u. 23.) Felelősök: Molnár K. Dániel, dr. Stefánné Demjén Gabriella. Szolfézs 
csoportok felelőse: Kissné Szemző Eszter. Bemondó: Spolár Barbara, Színpadrendezés: 
Pindzsuja Bence, Nagy Gábor. 
 
Félévi vizsgák: 2019. december 4. (szerda)- 20. (péntek), illetve 2020. január 13.(hétfő)-24. 
(péntek) között. 
A vizsgákon jelen vannak Molnár K. Dániel és dr. Stefánné Demjén Gabriella. 
 
2019. december 7. és 14. szombati munkanapok. 
 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2020. január 6. (hétfő). 
 
Félévi osztályozó értekezlet: 2020. január 28. kedd, 9:00 (Egyben a tájékoztató dátuma is.) 
A munkaközösségvezetők beszámolnak a féléves eredményekről, szakmai tapasztalatokról. 
 
2020. februárban a szakmai munkaközösségek a munkaközösségvezetők irányításával 
megbeszélést tartanak. A megbeszéltekről tájékoztatják az igazgatót. 
 
MEA farsangi koncert: 2020. február 22., szombat, 17:00, DE Liszt terem. 
Felelősök: Molnár K. Dániel, dr. Stefánné Demjén Gabriella 
Hangosítás: helyszínen biztosított, Bemondó: Óváry Zoltán, Színpadrendezés: Dulichár Gábor, 
Molnár K. Dániel, Pindzsuja Bence. Tombola: Mészáros Edit, dr. Stefánné Demjén Gabriella. 
 
Márciusban óralátogatások. Az igazgató és az illetékes munkaközösség vezető értékeli a 
kijelölt kollégát óralátogatás formájában. 
 
2020. március 20. (péntek) Megyei népdaléneklési verseny  
(Józsai Közösségi Ház). Szervező: Magyari Ágnes. Segítők: a MEA tanári kara. 
 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2019. április 15. (szerda). 
 
2020. április 25. szombat 11:00, MEA Zongora találkozó 
Helye: MEA Díszterem. Felelős: Dulichár Gábor. 
 
2020. májusában,  szombat 11:00, Gitár találkozó 
Felelős: Óváry Zoltán, Helye: MEA Díszterem 
 
2020. május 1. péntek, szünnap. Munka ünnepe. 



 
2020. május 23. szombat 10:00, Növendék hangverseny. 
Felelős: dr. Stefánné Demjén Gabriella, Bemondó: Bereczki Csaba. 
 
2020. május 30. szombat 10:00 óra, Festészet kiállítás. 
Felelős: dr. Matusné Orbán Andrea 
 
Év végi vizsgák 2020. május 25.- június 9. között. 
 
2020. június 1. hétfő, szünnap, Pünkösd. 
 
2020. június 9. kedd, 9:00 - Záró nevelőtestületi értekezlet 
A munkaközösségvezetők beszámolnak a féléves eredményekről, szakmai tapasztalatokról. Az 
igazgató értékeli a tanévet szakmai és gazdasági szempontból. A pedagógusok megvitatják az 
elért eredményeket, értékelik az éves munkát. Ennek függvényében javaslatokat tehetnek a 
következő tanév kiemelt céljaira nézve. 
 
Évzáró ünnepség: 2020. június 14. péntek, 17:30, Szabadkeresztény Gyülekezet (Mester u. 4.) 
 
Debrecen, 2019. 08. 29. 
 
 
 
        Molnár K. Dániel 
                igazgató 
 
 
 
 
 

 


