
Violin Alapfokú Művészeti Iskola  

Beszámoló 

2020/2021 tanév 

 

A Violin Alapfokú Művészeti Iskola éves beszámolója a 2020-2021 tanév munkaterve alapján 

készült, mely az intézmény Pedagógiai Programjának fő célkitűzéseit és annak eredményeit 

tartalmazza zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint szín- és 

bábművészeti ágon belül. 

A telephelyek művészeti ágainak pedagógusai, valamint a munkaközösség vezetők szóbeli 

beszámolója alapján készült az intézményi beszámoló, amit a nevelőtestület véleményezett és 

jóváhagyott. 

Ezt a nevelőtestületi értekezletről szóló jegyzőkönyv tartalmazza. 

Részletes beszámoló: 

Szeptember 

2020. augusztus 29-én tanévnyitó értekezletet tartottunk ahol egyeztettünk az éves munkaterv 

részleteiről is.  

Órabeosztásokat szeptember 10-ig tartottunk. A tanítás 11-étől megkezdődött. 

Iskolai tanévnyitón felléptünk a Sárszentmiklósi iskolában. 

 

Október 

A zene világnapján a sárbogárdi zenészeink több helyen felléptek városukban egyéni és 

kamara művekkel.   

Sárszentmiklósi festészet tanszak őszi kiállítása az iskolában. 

Mezőföld Virágai Közép-Dunántúli Régió Szólótáncversenyen Székesfehérváron több 

dunaújvárosi néptáncosunk díjat nyert. 

Októberben óralátogatások kezdődtek a telephelyek tanszakain. 

 

November 

A járvány elleni védekezés értelmében, az EMMI határozata alapján a középiskolás 

korosztálynak online oktatás került bevezetésre. Több csoportunk hibrid oktatásra 

kényszerült. 

 

December 

Gárdonyi Iskola talaphelyünk tánc csoportjainak zártkörű karácsonyi előadása az iskolában. 

Sárszentmiklósi festészet tanszak karácsonyi kiállítása az iskolában. 

Félévi vizsgák- Karácsonyi hangversenyek, előadások zárt körben tanulói közönség előtt, 

video felvétellel, online formában történtek. 



Január 

Félévi vizsgák zárt körben a diákok előtt, valamint online módon zajlottak. 

A Magyar Kultúra Napján felléptek a sárbogárdi zenészeink a Sárszentmiklósi Általános 

Iskolában, és a Himnusz kidolgozásánál közreműködött a festészet csoportunk. 

 

Február 

Művészeti oktatás tanmenet szerint. 

 

Március 

A járvány elleni védekezés értelmében, az EMMI határozata alapján március 8-tól április 19-

ig az általános iskolás korosztálynak is online oktatás került bevezetésre.  

Fridrich Margit Szavaló és Színjátszó versenyen (online) eredményesen vett részt több 

pusztaszabolcsi középiskolás drámásunk. 

 

Április 

Országos Online Furulyaversenyen vett részt sárbogárdi tanulónk. 

 

Május 

10-én elindult a jelenléti oktatás a középiskolás korosztálynak is. 

Tánckihívás- Jerusalema, amin iskolánk minden dunaújvárosi tanszaka (tánc, szín) részt vett a 

videó elkészítésénél, a 70 éves Dunaújvárost is köszöntve. 

 

Június 

Május-júniusban megtörtént a beiratkozások nagy része. 

A vizsgák zárt körben, videó felvételekkel - amit a szülőkhöz elküldtünk-, továbbá kültéren, a 

szabadban megrendezve történtek. 

Sárbogárdon az ünnepélyes Pedagógusnapon helyi zeneművészetiseink adtak műsort. 

Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület Mesterek és Tanítványok 

pályázatára dunaújvárosi néptánc tanárunk és tanulónk adta be pályázatát. 

Sárbogárdi Mészöly Iskola ballagásán részt vettek zenészeink. 

Dunaújvárosi Szent Iván éjszakai programon részt vett helyi néptánc csoportunk. 

WDA Nemzetközi Táncverseny budapesti rendezvényén a Gárdonyi Iskola telephely modern 

táncosai arany és egyéb díjesővel tértek vissza. 

Június 30-ig tartottak a székhelyen tanügyi dokumentumok lezárásai és az összeolvasások. 

 

Nyári táboraink, programjaink:  

Színjátszó, moderntánc táborok több turnusban Dunaújvárosban a Kallós utcai képzési 

Központunkban. 

Néptánc felkészítő tábor Rétimajorban, majd Táncház és előadás Hegymagason. 

Augusztus 20-ai Városi Ünnepségen közreműködtek a sárbogárdi zenészeink. 

 

Dunaújváros, 2021. június 30.  

 

 



 

A 2021. június 30-án készült 2020/2021 tanévre vonatkozó éves Beszámolót a nevelőtestület 

elfogadta és a fenntartó jóváhagyta.   

  

 

Dunaújváros, 2021. augusztus 30.  

 

  

 

………………………….                                   ………………………………. 

Puskásné Radnó Ágnes igazgató                             Puskás András a fenntartó képviselője 


