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I. HELYZETELEMZÉS
A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti
Magyar Színiakadémia Művészeti Intézményegysége ( a Nemzeti Stúdió jogutódja) 2016.
júniusában ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi megemlékezésen több mint
400 egykori és jelenlegi diák és tanár vett részt. Az NKA által támogatott összejövetel magas
színvonalú volt; az el adásokat, ünnepi beszédeket, ünnepi vacsorát, filmvetítést az alapító,
Bodnár Sándor domborművének felavatása követte.
A 2016/17-es tanév az iskola életében alapvet változást hozott. A Pesti Magyar
Színiakadémia fenntartója 2012-t l a Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány volt. 2016.
szeptember 01-t l a fenntartó a Nemzetgazdasági Minisztérium lett, így iskolánk állami
fenntartásúvá vált. Új nevünk: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi
Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Intézményegysége. Új
székhely: 1074. Budapest, Dohány utca 65. Az oktatás négy teremben és ezek kiszolgáló
részlegeiben zajlik. Az összefügg szakmai gyakorlat helyszíne továbbra is a Pesti Magyar
Színház (1077. Budapest, Hevesi S.tér 4.), melynek el adásaiban szerepelnek a diákok.
A 2016-2017-es tanévben is a 2 éves gyakorlatos színészképzést egy év színész szakirányú
ráépülés követi. Iskolánkban így idén 3 évfolyam működik. 13. és 14. évfolyamon nappali
képzés, 15. évfolyamon nappali és kifutó rendszerben esti képzés folyik.

A nevelőtestület
Tanári karunk létszáma 10 f közalkalmazott és 9 f óraadó, minden helyen megfelel
képesítéssel rendelkez kollégát alkalmazunk. Az osztályf nökök: Lengyel Ferenc, Pál
András és Gémes Antos.
A iskola adminisztrációs munkáját egy gazdasági ügyintéz segíti.

A tanulók
A 2016-17-es tanévet 4 osztállyal kezdjük, a szeptember 1-i tanulólétszám 51 f . (48 f
nappali, 3 f esti tagozaton kezdi meg tanulmányait)
13.N
14.N
15.N
15 E

nappali tagozatos gyakorlatos színész képzés 24 f
nappali tagozatos gyakorlatos színész képzés 10 f
nappali tagozatos Színész ráépülés képzés 14 f
esti tagozatos Színész ráépülés képzés 3 f

Induló osztályainkba jelent s volt a túljelentkezés, így a felvételi rosták során lehet ségünk
nyílt a legtehetségesebb jelentkez k kiválasztására.
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Gazdasági, tárgyi feltételek
A 2016. szeptember elsejei fenntartóváltás, állami iskolává válás alapvet en változtatta meg
az intézmény gazdasági, tárgyi feltételeit. Az új székhely címe: Budapest, 1074. Dohány utca
65. Négy teremben folyik az oktatás, plusz a tanulóknak rendelkezésükre állnak öltöz k,
mosdók és raktárhelyiségek. A karbantartási, felújítási, takarítási feladatokat az épületben
található Belvárosi Gazdasági Szakgimnázium karbantartói végzik. Minden tanuló
rendelkezik saját öltöz szekrénnyel, a pedagógusok pedig használhatják a tanári étkez t. A
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum végzi a munkáltatói és gazdálkodási feladatokat.
Az iskola adott éves keretb l gazdálkodik önállóan, melynek részei a szakmai anyag, szakmai
szolgáltatás, jutalomkönyv, karbantartás és az üzemeltetés anyagköltsége. A Belvárosi
Gazdasági Szakgimnázium intézményegységeként egy székhelyen működik két különböz
szakirányú iskola, de az üzemeltetési feladatokat közösen végzik. Az oktatáshoz szükséges
eszközöket a Belvárosi Gazdasági SZC biztosítja.

A szervezeti felépítés
A min ségi munka fontos el feltétele, hogy az iskolavezetés az intézményt megfelel en tudja
menedzselni. Ez nagyban függ attól, hogy mennyire képes a tantestületet a döntésel készítésbe és a döntéshozatalba bevonni. Az osztályok különféle mesterségvizsgáit
(színészmesterség, beszéd, ének, mozgás…) általában minden, az iskolában tanító pedagógus
megnézni, így ezeken az alkalmakon nevel testületi értekezletet is tudunk tartani a vizsgák
után. Ez évente kb. 15 alkalmat jelent. Megbeszéljük, hogy az adott osztály, illetve egyénileg
a tanulók hol tartanak, elmondjuk a hiányosságokat és kitűzzük az elérend célokat.
Tekintettel az intézmény speciális helyzetére (gyakorlatilag nincs teljes állású pedagógus, és
sok az óraadó) a konzultációk számos esetben egyéni formában személyesen, vagy levelezés
útján is történnek. A három kötelez , nevel testületi ülést megtartjuk (év eleji, féléves, év
végi), ezeken az összejöveteleken valamennyi oktató részt vesz.
Az iskola irányítását az intézményvezet végzi, közvetlen segít je a gazdasági ügyintéz . Az
osztályf nökök feladata az adott osztály munkamenetének ellen rzése, a tanárok munkájának
koordinálása, segítése és ellen rzése. Felel sek a diákok el menetelének támogatásáért, a
tanulmányaikban lemaradók segítéséért. Év végén rostavizsga alkalmával az osztályt tanító
tanári kar eltanácsolhatja az iskolából azokat a tanulókat, akik hozzáállásukkal,
szorgalmukkal vagy tehetségükkel nem tudták teljesíteni a megkövetelt szintet.
Tantárgyanként egy közalkalmazott pedagógus felel s az adott tantárgyat tanítók munkájának
összehangolásáért, a kitűzött célok megvalósulásnak ellen rzéséért.
Küls partner a Belvárosi Gazdasági Szakgimnázium, melynek igazgatójával az iskola
intézményvezet je egyeztet; illetve a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, mely húsz
iskolát irányít, köztük egyetlen művészeti intézményt, a Pesti Magyar Színiakadémiát. Az
iskola igazgatója részt vesz a Centrum vezet i ülésein és munkakapcsolatot tart fenn a többi
iskola vezet ivel.
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II. A TANÉV KIEMELT FELADATAI
















A fenntartóváltással összefügg adminisztratív, munkáltatói, gazdasági feladatok
intézése
Új székhelyre költözés, tantermek kialakítása, jelmezek, kellékek, eszközök átvitele
Az új helyszín szabályainak megismerése, házirendjének betartatása a tanulókkal
Az iskola és a Pesti Magyar Színház együttműködésének átgondolása, az összefügg
szakmai gyakorlat megszervezése a Színházban
A Dohány utcai épület termeinek, helyiségeinek hatékony kihasználása, el adások
bemutatása ezen a helyszínen is.
Vizsgael adások, bemutatkozási lehet ségek biztosítása tanulóink számára a Pesti
Magyar Színház 2016. nyarán elkészült Próbatermében
Hagyományok meger sítése, folytatása (Gólyatábor, Ünnepi műsorok, Avató ünnepség,
Mozgásszínházi el adások)
Új hagyományok teremtése (együttműködés a BGSZC iskoláival, új színházi
konstrukciók a Pesti Magyar Színházzal)
Tanórákat kiegészít kurzusok folytatása, újak bevezetése (pl.: néptánc, szinkronképzés,
televíziós gyakorlat, filmes kurzus, bábszínész kurzus)
Nyelvi képzés ( szakmai idegen nyelv) beindítása
A végz sök számára továbbtanulási és elhelyezkedési stratégiák megmutatása, segítése
(casting stratégiák, szinkronszínészi feladatok, hatékony kommunikáció,
önmenedzselés).
Munkahelyteremtés segítése
Fesztiválokon, vidéki helyszíneken való bemutatkozás szervezése, lebonyolítása
( POSZT, Nyíregyházi Fesztivál, Békéscsabai Találkozó, Ördögkatlan Fesztivál, Tabajdi
Falunap)
Elégedettségmérés végzése, és annak eredményeinek elemzése.
Marketingtevékenység, honlap, facebook oldal aktualizálása, fejlesztése)

III. DOKUMENTÁCIÓS FELADATOK











Az adminisztrációs fegyelem betartatása / Felel s: Igazgató
Új munkáltatói szerz dések megkötése a BGSZC-val, ehhez szükséges dokumentumok
begyűjtése / Felel s: Igazgató
A megváltozott névhasználat dokumentációkban való rögzítése/ Felel s: gazdasági
ügyintéz
KIR aktualizálása / Felel s: gazd-i ügyintéz
Törzslapok elkészítése / Felel s: gazd-i ügyintéz
E-napló bevezetése, tanárok felkészítése az új típusú adminisztrációs feladatra / Felel s:
gazd-i ügyintéz
Az önálló gazdálkodási keret szakszerű elszámolása / Felel s: Igazgató
Az alapdokumentumok aktualizálása ( Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, Évs
munkaterv)/ Felel s:Igazgató
Honlap aktualizálása, frissítése / Felel s: gazd-i ügyintéz
Tantárgyfelosztás, órarendek elkészítése / Felel s: Igazgató
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Összefügg szakmai gyakorlat megszervezése, dokumentálása / Felel s: Igazgató és a
gazd-i ügyintéz
Vizsgákra való jelentkezés, vizsgák dokumentációja / Felel s: gazd-i ügyintéz
Diákigazolványok, pedagógus igazolványok elkészítése / Felel s: gazd-i ügyintéz
Tanmenetek elektronikus el állítása, archiválása / Felel s: szaktanárok és a gazd-i
ügyintéz
Órarendek napi egyeztetése a színházi elfoglaltságokkal / Felel s: gazd-i ügyintéz
Szerz déskötések fesztiválokhoz / Felel s: Igazgató
Fotózás, az elkészült fotók honlapon történ megjelenítése / Felel s: gazd-i ügyintéz
Vizsgák dokumentálása ( filmfelvétel) / Felel s: gazd-i ügyintéz
Ünnepi műsorok megszervezése, dokumentálása ( 2016.10.23. és 2017. 03.15.) / Felel s:
gazd-i ügyintéz
Statisztikákhoz adatszolgáltatás / Felel s: gazd-i ügyintéz
Hiányzások, szabadságok dokumentálása / Felel s: szaktanárok és a gazd-i ügyintéz
Tanügyi dokumentumok ( bizonyítványok) kiállítása / Felel s: gazd-i ügyintéz

IV. RÉSZLETES PROGRAMOK
Nevelési program
Művészeti nevelésnél kiemelten fontos a személyre szabott, egyéni oktatás, nevelés,
fejlesztés. Iskolánkban ezért vannak alacsony létszámú osztályok, s a tanulói létszámhoz
képest a pedagógusok száma magas. Ezáltal tudjuk elérni azt, hogy a tanulók egyéni
fejlesztésben részesüljenek, a személyes konzultációk aránya igen magas. Kis létszámú
csoportokban dolgoznak, de az egyéni óráik száma is meghatározó, mivel igazi fejl dést
művészeti képzésben csak így lehet elérni. A társulati gondolkodás, csapatszellem kiépítése
mellett az individuális fejl dés érdekekei sem törpülhetnek el.
A színházra való nevelés, a közösségi munka erejében való hit kialakítása els sorban az
osztályf nökök nevel hatásával valósul meg. Az egységes szemlélet kialakításában, a
tanárok hasonló ízlésének és követelményrendszerének ellen rzésében szintén az adott
osztályf nök az irányadó. Művészeti oktatásban mindig is a mesterek szerepe volt
kiemelked , ezért er skezű, karizmatikus személyek az osztályt vezet művészek
intézményünkben. Nem csupán művészeti oktatás folyik iskolánkban, hanem a
személyiségfejlesztés is elengedhetetlen fontosságú; a színész ugyanis saját lelkét, testét,
egyéniségét használja fel szerepmegformálásaiban.

Kiemelt nevelési feladatunk
Az idei tanévben is fontos feladat tehát a diákok körében a fegyelem, az egymás iránti
tolerancia és az emberség megszilárdítása, az egymás iránt érzett felel sség elmélyítése.
 Kiemelten fontos szerepe a tanulók és iskolánk életében az osztályvezet tanároknak
van. k fogják össze az osztály közösségét és az adott osztályt tanító pedagógusok
csoportját is. A közös ízlés, nevelési kultúra, hasonló gondolkodásmód
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elengedhetetlen ezeken a közösségeken belül. Az osztályok csoportjukból kizárják
azokat a növendékeket, akik nem tudnak együttműködni, nem elfogadóak és
toleránsak. A legtehetségesebb diák sem tagadhatja meg a csoportmunkát. Az osztályt
tanító pedagógusok az osztályf nök vezetésével id r l id re megbeszélik a tanulók
el menetelét, s ha szükséges és elkerülhetetlen, eltanácsolják iskolánkból azokat a
hallgatókat, akik nem képesek hatékonyan közreműködni az oktatásban.
Természetesen els alkalommal csak elbeszélgetnek vele, a végs szankcionálás
csupán a kizárás.
Az iskola értékeinek megszilárdításában kiemelked szerepet tulajdonítunk a
példamutatásnak, így tanárainktól is megköveteljük a fegyelmet, különös hangsúlyt
fektetünk a pontos órakezdésre, a min ségi képzésre, a példamutató művészi és
emberi magatartásra.

Nagy jelent séget tulajdonítunk a hátrányos helyzetű tanulók, els sorban a szociális, anyagi
nehézségekkel küzd növendékek támogatására, segítésére. Az állami fenntartásba kerülés
kiemelked el nye, hogy az oktatás teljes mértékben ingyenes, így az ország bármely
pontjáról, a legnehezebb anyagi körülmények között él fiatalok számára is lehet ség nyílik
részt venni a művészeti képzésben. A felvétel alapja egyedül a tehetség, az alkalmasság. A
kollégiumi elhelyezésben a BGSZC segítséget nyújt.

A tanév helyi rendje
Az információk áramlása az iskolában








A tanári tájékoztatók tartalmát a gazdasági ügyintéz elektronikus formában a
tanárok címére megküldi.
Tekintettel arra, hogy a tanárok informálásának els dleges eszköze az elektronikus
levelezés lett, felhívjuk pedagógusaink figyelmét arra, hogy napi szinten kövessék
nyomon emailjeiket, válaszoljanak, reagáljanak a feltett kérdésekre, kérésekre!
A diákok elektronikus címét is osztályonként rögzítjük és a szükséges információkat
els sorban E-mailben megküldjük. Személyes napi találkozások során természetesen
szóban is tájékoztatjuk ket folyamatosan az aktuális problémákról, kérdésekr l.
A megújult honlapunk aktuális, könnyen hozzáférhet információs forrássá vált. Célul
tűztük ki további fejlesztését, tartalmi b vítését. Ebben segítségünkre vannak a
diákképviselet tagjai, akik friss, fiatal szemlélettel hozzájárulnak a honlap és a
facebook oldalunk modernizálásához, tartalmi folyamatos frissítéséhez.
Az elektronikus értesítésen kívül gyakori a telefonos információátadás, beszélgetés
vagy sms formájában.
A Színház napi próbatábláját, havi műsor- és próbarendjét a Színház hirdet tábláján és
elektronikus úton követhetik nyomon napról-napra a tanárok és a tanulók. A heti
próbatábla az aktuális hetet megel z pénteken kerül ki a hirdet táblára. A repertoárra
tűzött színdarabok szereposztása szintén a hirdet táblán olvasható.
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A 2016/2017. tanév eseményei
A 2016/2017 TANÉV HELYI RENDJE
I . FÉLÉV
FELADAT

FELEL S

Dátum

Nap

augusztus 18.

csütörtök

Pótfelvételi

igazgató

augusztus 19.

péntek

Pót- és osztályozóvizsgák

szaktanárok

augusztus 20.

szombat

augusztus 21.

vasárnap

augusztus 22.

hétf

augusztus 23.

kedd

Beiratkozás, Tizedes meg a többiek próbafolyamat
kezd
Beiratkozás, Költözés

augusztus 24.

szerda

Beiratkozás, Költözés

gazd-i ügy.

augusztus 25.

csütörtök

ig.

augusztus 26.

péntek

Alakuló értekezlet
Osztályokban tanító tanárok értekezletei,
Munkamegbeszélés

augusztus 27.

szombat

augusztus 28.

vasárnap

szeptember 1.

csütörtök

szeptember 2.

péntek

szeptember 3.

szombat

Próba a Pozsonyi Piknikre

14.15.N, E

szeptember 4.

vasárnap

Pozsonyi Pikniken szereplés

14.15.N, E

szeptember 5.

hétfő

szeptember 6.

kedd

Tanévnyitó, tanári értekezlet

ig.

szeptember 7.

szerda

Gólyatábor

15.N, E

szeptember 8.

csütörtök

Gólyatábor

15.N, E

szeptember 9.

péntek

Gólyatábor

15.N, E

szeptember 10.

szombat

szeptember 11.

vasárnap

szeptember 12..

hétfő

Tájékoztató a diákság képviselői számára, órarendek

ig.

szeptember 13.

kedd

Tanügyi dok-k elkészítése ( diákigazolványok)

gazd-i ügy.

szeptember 14.

szerda

Felújító próbák a Színház előadásaiban, Tündér Míra pr.

13.N.

szeptember 15.

csütörtök

Felújító próbák a Színház előadásaiban, Rumini

14.N.15.N. E

Id

gazd-i ügy.
gazd-i ügy.

ofők, ig.

Fenntartóváltás, szerz dések

szeptember 16.

péntek

Felújító próbák a Színház előadásaiban, Rumini

14.N.15.N, E

szeptember 17

szombat

Színházak Éjszakája- akadémisták közreműködése

13.14.15.

szeptember 18.

vasárnap

Rumini előadás bemutatása új akadémista szereplőkkel

14. 15. N, E

szeptember 19.

hétfő

Felújító próbák a Színház előadásaiban

14.N.15.N.

szeptember 20.

kedd

Felújító próbák a Színház előadásaiban

14.N.15.N.

szeptember 21.

szerda

Felújító próbák a Színház előadásaiban

14.N.15.N.

szeptember 22.

csütörtök

Felújító próbák a Színház előadásaiban

14.N.15.N.

szeptember 23.

péntek

Felújító próbák a Színház előadásaiban

14.N.15.N.

Valahol Európában próbafolyamat kezdődik

14.N, 15.N

szeptember 24.

szombat

szeptember 25.

vasárnap

szeptember 26.

hétfő
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szeptember 27.

kedd

Tizedes meg a többiek főpróbahét

14.N, 15.N

szeptember 28.

szerda

Megemlékezés a zene világnapjáról,

ofők

szeptember 29.

csütörtök

KIR adatszolg

gazd-i ügy.

szeptember 30.

péntek

A tizedes meg a többiek bemutató előadás

14.N, 15.N

október 1.

szombat

október 2.

vasárnap

október 3.

hétfő

Megemlékezés az állatok világnapjáról

ofők

október 4.

kedd

Felújító próbák a Színházban

14.15.N, E

október 5.

szerda

Felújító próbák a Színházban

14.15.N, E

október 6.

csütörtök

Megemlékezés az aradi vértanúkról, Szünnap

ofők

október 7.

péntek

Felújító próbák a Színházban

14.15.N, E

október 8.

szombat

október 9.

vasárnap

október 10.

hétfő

Óralátogatás 13.N

ig.

október 11.

kedd

Óralátogatás 13.N

ig.

október 12.

szerda

Óralátogatás 13.N

ig.

október 13.

csütörtök

Óralátogatás 13.N

ig.

október 14.

péntek

Első évfolyam avató ünnepsége

14.15.N, E

október 15.

szombat

október 16.

vasárnap

október 17.

hétfő

Felújító színházi próbák: A muzsika hangja

14.15.N, E

október 18.

kedd

14.15.N, E

október 19.

szerda

Felújító színházi próbák: A muzsika hangja
Megemlékezés az 1956-os forradalomról, iskolai
ünnepély

október 20.

csütörtök

Ünnepi műsorok

15. N.E.

október 21.

péntek

Ünnepi műsorok

15.N.E.

október 22.

szombat

október 23.

vasárnap

Nemzeti ünnep

október 24.

hétfő

Óralátogatás 14.N

ig.

október 25.

kedd

Óralátogatás 14.N

ig.

október 26.

szerda

Óralátogatás 14.N

ig.

október 27.

csütörtök

Óralátogatás 14.N

ig.

október 28.

péntek

Óralátogatás 14.N

ig.

október 29.

szombat

október 30.

vasárnap
hétfő

Mindenszentek napja, Szünnap

november 1.

kedd

Halottak napja, Szünnap

november 2.

szerda

november 3.

csütörtök

november 4.

péntek

november 5.

szombat

november 6.

vasárnap

november 7.

hétfő

15. N, E

szi szünet
Tündér Míra bemutató

13. N

Óralátogatás 15. N.

ig.
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november 8.

kedd

Óralátogatás 15. N.

ig.

november 9.

szerda

Óralátogatás 15. N.

ig.

november 10.

csütörtök

Óralátogatás 15. N.

ig.

Óralátogatás 15. N.

ig.

november 11.

péntek

november 12.

szombat

november 13.

vasárnap

november 14.

hétfő

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 15.

kedd

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 16.

szerda

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 17.

csütörtök

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 18.

péntek

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 19.

szombat

november 20.

vasárnap

november 21.

hétfő

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 22.

kedd

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 23.

szerda

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

november 24.

csütörtök

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

Valahol Európában próbái 14.N, 15.N, E

14. 15. N, E

hétfő

Főpróbahét: Valahol Európában

14. 15. N, E

november 29.

kedd

Főpróbahét: Valahol Európában

14. 15. N, E

november 30.

szerda

Főpróbahét: Valahol Európában

14. 15. N, E

december 1.

csütörtök

Főpróbahét: Valahol Európában

14. 15. N, E

december 2.

péntek

Valahol Európában, Bemutató előadás

14. 15. N, E

december 3.

szombat

december 4.

vasárnap

november 25.

péntek

november 26.

szombat

november 27.

vasárnap

december 5.

hétfő

Felújító próbák a Színházban: Rév Fülöp

14. N

december 6.

kedd

Felújító próbák a Színházban: Rév Fülöp

14. N

december 7.

szerda

Felújító próbák a Színházban: Rév Fülöp

14. N

december 8.

csütörtök

Színészmesterség vizsga 14.N

szaktanárok

december 9.

péntek

Színészmesterség vizsga 14.N

szaktanárok

december 10.

szombat

december 11.

vasárnap

december 12.

hétfő

december 13.

kedd

december 14.

szerda

december 15.

csütörtök

Színjátszás gyakorlata vizsga 15. N, E

szaktanárok

december 16.

péntek

Színjátszás gyakorlata vizsga 15.N

szaktanárok

december 17.

szombat

Színjátszás gyakorlata vizsga 15.N

szaktanárok

december 18.

vasárnap

Színjátszás gyakorlata vizsga 15 N

szaktanárok

december 19.
december
20.

hétfő
kedd

Téli szünet
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december 21.

szerda

december 22.

csütörtök

december 23.

péntek

december 24.

szombat

december 25.

vasárnap

december 26.

hétfő

december 27.

kedd

december 28.

szerda

december 29.

csütörtök

december 30.

péntek

december 31.

szombat

január 1.

vasárnap

január 2.

hétfő

Téli szünet

január 3.

kedd

Első tanítási nap

január 4.

szerda

Év eleji dokumentációs feladatok

gazd-i ügy.

január 5.

csütörtök

január 6.

péntek

Színháztörténet, elméleti vizsga 13. N

szaktanárok

január 7.

szombat

január 8.

vasárnap

január 9.

hétfő

Fösvény olvasópróba, 13. N

13. N

január 10.

kedd

Fösvény c. előadás próbái 13.N

13. N

január 11.

szerda

Fösvény c. előadás próbái 13.N

13. N

január 12.

csütörtök

Félévi osztályozó konferenciák osztályfőnöki kérésre

ofők

január 13.

péntek

Színpadi mozgás vizsga 13. N.

szaktanárok

január 14.

szombat

január 15.

vasárnap

január 16.

hétfő

Fösvény c. előadás próbái 13.N

13. N

január 17.

kedd

Fösvény c. előadás próbái 13.N

13. N

január 18.

szerda

Fösvény c. előadás próbái 13.N

13. N

január 19.

csütörtök

Félévi nevelőtestületi értekezlet

igazgató

január 20.

péntek

Az első félév vége, jegylezárás a nap végéig

ig.

II. FÉLÉV
január 21.

szombat

január 22.

vasárnap

A magyar kultúra napja

ofők

január 23.

hétfő

Félévi értesítők kiosztása

ofők

január 24.

kedd

Vers-és prózamondás vizsga 14.N

szaktanárok

január 25.

szerda

Színészmesterség féléves vizsga 13.N.

szaktanárok

január 26.

csütörtök

Színészmesterség féléves vizsga 13.N.

szaktanárok

január 27.

péntek

Színháztörténet, elméleti vizsga 14. N

szaktanárok

január 28.

szombat

Színpadi mozgás vizsga 13-14-15 N, E

szaktanárok

január 29.

vasárnap

Színpadi mozgás vizsga 13-14-15 N, E

szaktanárok

január 30.

hétfő

Színháztörténet, elméleti vizsga 15. N, E

szaktanárok

január 31.

kedd

Vers- és prózamondás vizsga 13.N

szaktanárok

február 1.

szerda

Fösvény próbái a Színházban 13.N

13.N
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február 2.

csütörtök

Fösvény próbái a Színházban 13.N

13.N

február 3.

péntek

Fösvény próbái a Színházban 13.N

13. N

február 4.

szombat

február 5.

vasárnap

február 6.

hétfő

Akadémiai fotózás

gazd-i ügy.

február 7.

kedd

Akadémiai fotózás

gazd-i ügy.

február 8.

szerda

Zenés vizsgael adás 13.N

szakoktató

február 9.

csütörtök

Fösvény próbái a Színházban 13.N

13.N

február 10.

péntek

Fösvény próbái a Színházban 13.N

13.N

február 11.

szombat

Chorus Line vizsgaelőadás főpróbahete 15. N

február 12.

vasárnap

Chorus Line vizsgaelőadás főpróbahete 15. N

szakoktató
szakoktató

február 13.

hétfő

Chorus Line vizsgaelőadás főpróbahete 15. N

szakoktató

február 14.

kedd

szakoktató

február 15.

szerda

február 16.

csütörtök

február 17.

péntek

Chorus Line vizsgaelőadás főpróbahete 15. N
A május-júniusi szakmai vizsgákra történő jelentkezés
határideje
Chorus Line vizsgaelőadás bemutatója 15.N
Gellérthegyi álmok előadás főpróbahete 15.E

február 18.

szombat

Gellérthegyi álmok előadás főpróbahete 15.E

szakoktató

február 19.

vasárnap

Gellérthegyi álmok előadás főpróbahete 15.E

szakoktató

február 20.

hétfő

Pesti Magyar Színházban Jazz Side Story előadások

szakoktató

február 21.

kedd

Gellérthegyi álmok előadás főpróbahete 15.E

szakoktató

február 22.

szerda

Nyíregyházán Jazz Side Story előadás bemutatója

szakoktató

február 23.

csütörtök

Gellérthegyi álmok előadás főpróbahete 15.E

szakoktató

február 24.

péntek

Gellérthegyi álmok előadás bemutatója 15.E

szakoktató

február 25.

szombat

Emléknap a kommunizmus áldozataiért - megemlékezés

ofők

február 26.

vasárnap

gazd-i ügy.
szakoktató
szakoktató

február 27.

hétfő

Tanári értekezlet – vizsgák kiértékelése

ig.

február 28.

kedd

Akadémiai értekezlet – vizsgák kiértékelése

ig.

március 1.

szerda

Óralátogatás 15.N

ig.

március 2.

csütörtök

Óralátogatás 15.N

ig.

március 3.

péntek

Óralátogatás 15.N

ig.

március 4.

szombat

március 5.

vasárnap

március 6.

hétfő

Ünnepi műsor főpróbahete 13.N

ofő

március 7.

kedd

Ünnepi műsor főpróbahete 13.N

ofő

március 8.

szerda

Ünnepi műsor főpróbahete 13.N

ofő

március 9.

csütörtök

Ünnepi műsor főpróbahete 13.N

ofő

március 10.

péntek

Ünnepi műsor főpróbahete 13.N

ofő

március 11.

szombat

március 12.

vasárnap

március 13.

hétfő

Pesti Magyar Színházban Ünnepi műsorok előadás 13.N

ofő

március 14.

kedd

Pesti Magyar Színházban Ünnepi műsorok előadás 13.N

ofő

március 15.

szerda

Munkaszüneti nap

március 16.

csütörtök

Óralátogatás 13. N.

ig.

március 17.

péntek

Óralátogatás 14.N

ig.
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március 18.

szombat

március 19.

vasárnap

március 20.

hétfő

Óralátogatás 15.E

ig.

március 21.

kedd

A költészet világnapja

ofők

március 22.

szerda

Óralátogatás 15.E

ig.

március 23.

csütörtök

Óralátogatás 15.E

ig.

március 24.

péntek

Óralátogatás 15.E

ig.

március 25.

szombat

március 26.

vasárnap

március 27.

hétfő

Óralátogatás 14.N

ig.

március 28.

kedd

Óralátogatás 14.N

ig.

március 29.

szerda

Óralátogatás 14.N

ig.

március 30.

csütörtök

Óralátogatás 14.N

ig.

péntek

Óralátogatás 14.N

ig.

március 31.
április 1.

szombat

április 2.

vasárnap

április 3.

hétfő

Diákönkormányzat éves gyűlése

diákok

április 4.

kedd

Énekvizsga próba 14.N

szakoktató

április 5.

szerda

Énekvizsga próba 14.N

szakoktató

április 6.

csütörtök

Énekvizsga 14.N

szakoktató

április 7.

péntek

Próbák a Színházban

14.N

április 8.

szombat

április 9.

vasárnap

április 10.

hétfő

Próbák a Színházban

14.N

április 11.

kedd

A magyar költészet napja

ofők

április 12.

szerda

Próbák a Színházban

14.N

április 13.

csütörtök

április 14.

péntek

április 15.

szombat

április 16.

vasárnap

április 17.

hétfő

április 18.

kedd

április 19.

szerda

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

április 20.

csütörtök

Művészi beszéd vizsga 14.N,

április 21.

péntek

Művészi beszéd vizsga 15.N

április 22.

szombat

április 23.

vasárnap

április 24.

hétfő

Művészi beszéd vizsga 15.E

szakoktató

április 25.

kedd

Énekvizsga 15.N

szakoktató

április 26.

szerda

Énekvizsga 15.E

szakoktató

április 27.

csütörtök

Tanév kiértékelése értekezletek végzős osztályokban

ig.

április 28.

péntek

Tanév végi dokumentációk

gazd. ügy.

Tavaszi szünet
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Tanév lezárása a végzős osztályokban 14. N, 15.N, E

ofők

április 29.

szombat

április 30.

vasárnap

május 1.

hétfő

A munka ünnepe, Munkaszüneti nap

május 2.

kedd

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 3.

szerda

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 4.

csütörtök

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 5.

péntek

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 6.

szombat

május 7.

vasárnap

május 8.

hétfő

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 9.

kedd

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 10.

szerda

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 11.

csütörtök

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 12.

péntek

Szakmai vizsgaelőadásokra készülés 14.N., 15.N, 15.E

ofők

május 13.

szombat

május 14.

vasárnap

május 15.

hétfő

Beszédtechnika vizsga 15. N, 15.E

szaktanár

május 16.

kedd

Színpadi mozgás vizsga 15.N, 15.E

szaktanár

május 17.

szerda

május 18.

csütörtök

Szakmai vizsgaelőadás főpróbája 14.N

ofő

május 19.

péntek

Szakmai vizsgaelőadás bizottság előtt 14.N

ig.

május 20.

szombat

május 21.

vasárnap

május 22.

hétfő

Szakmai vizsgaelőadás főpróbája 15.N

ofő

május 23.

kedd

Szakmai vizsgaelőadás bizottság előtt 15.N

ig.

május 24.

szerda

Szakmai vizsgaelőadás főpróbája 15.E

ofő

május 25.

csütörtök

Szakmai vizsgaelőadás bizottság előtt 15.E

ig.

május 26.

péntek

Hősök napja - megemlékezés

ofők

május 27.

szombat

május 28.

vasárnap

május 29.

hétfő

Szóbeli vizsgára készülési időszak 14., 15. N, E

szaktanár

május 30.

kedd

Szóbeli vizsgára készülési időszak 14., 15. . N, E

szaktanár

május 31.

szerda

Szóbeli vizsgára készülési időszak 14., 15. . N, E

szaktanár

június 1.

csütörtök

Szóbeli vizsgára készülési időszak 14., 15. . N, E

szaktanár

június 2.

péntek

Szóbeli vizsgára készülési időszak 14., 15. . N, E

szaktanár

június 3.

szombat

Szóbeli vizsgára készülési időszak

június 4.

vasárnap

Szóbeli vizsgára készülési időszak

június 5.

hétfő

Szóbeli vizsgára készülési időszak; Énekvizsga 13.N

szaktanár

június 6.

kedd

Szóbeli vizsgára készülési időszak; Mozgásvizsga 13.N

szaktanár

június 7.

szerda

9:00

Szóbeli vizsga Gyakorlatos színész 14.N.

ig.

június 8.

csütörtök

9:00

Szóbeli vizsga Színész 15.N, 15.E

ig.

június 9.

péntek

2017-18-as tanévre felvételi első forduló előkészítés

gazd.ügy.

június 10.

szombat
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június 11.

vasárnap

június 12.

hétfő

Felvételi első forduló I.; Beszédvizsga 13.N

június 13.

kedd

Felvételi első forduló II.; Színészmesterség vizsga 13.N

június 14.

szerda

Felvételi második forduló

június 15.

csütörtök

Utolsó tanítási nap 13.N részére

június 16.

péntek

Évzáró, bizonyítvány kiosztás

ig.

június 17.

szombat

június 18.

vasárnap

június 19.

hétfő

Beiratkozás 2017-18-as tanévre

gazd. ügy.

június 20.

kedd

Beiratkozás 2017-18-as tanévre

gazd. ügy.

június 21.

szerda

június 22.

csütörtök

Dokumentáció leellenőrzése

gazd. ügy.

június 23.

péntek

Dokumentáció leellenőrzése

ig.

június 24.

szombat

június 25.

vasárnap

június 26.

hétfő

június 27.

kedd

Fesztiválra utazás, előadás tájolása 15.N, 15.E

ofők

június 28.

szerda

Fesztiválra utazás, előadás tájolása 15.N, 15.E

ofők

június 29.

csütörtök

Fesztiválra utazás, előadás tájolása 15.N, 15.E

ofők

június 30.

péntek

gazd. ügy.;
szaktanár
gazd. ügy.;
szaktanár
gazd. ügy.
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Ellenőrzési és látogatási terv
Az ellenőrzés célja: az iskola működésének és pedagógiai, nevel munkájának javítása
Az ellenőrzés kiterjed: az intézményi működés egészére, valamennyi munkafolyamatra,
minden pedagógus és segít közalkalmazott tevékenységére.
Az ellenőrzés fő területei:
 A pedagógiai tevékenység
 A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció
 Az intézmény gazdálkodása és ügyviteli tevékenysége
A pedagógiai tevékenység min ségét a rendszeres és tervszerű óralátogatásokkal biztosítjuk.
A tervezett órákon az osztályvezet tanár és az igazgató vesz részt.
Vezetői óralátogatási terv
Az idei tanévben a vezet ség 2 különböz irányvonal mentén kívánja ez irányú munkáját
végezni:
Az egyik ellen rzési és értékelési terület az új kollégáknál történ óralátogatás. Ezeknek célja
els sorban az új kollégák módszereinek, elképzeléseinek megismerése, valamint
segítségnyújtás a miel bbi beilleszkedéshez.
A másik terület, melyre az idei ellen rzésnek feltétlenül ki kell térnie az azoknak a
kollégáknak a tervszerű látogatása és értékelése, akik munkájával kapcsolatban kritikák
fogalmazódtak meg az elmúlt tanévben. Ez a komplex ellen rzés ki kell, hogy terjedjen az
oktatási, nevelési és adminisztrációs munkák ellen rzésére egyaránt.

Elhelyezkedés, továbbtanulás
Végz s tanulóink egy része művészeti egyetemen szándékozik továbbtanulni, ket minden
eszközzel segítjük céljaik elérésében.
Ebben az évben tervezünk a korábbi évekhez hasonló pályaorientációs beszélgetéseket, a
vizsgael adásokra meghívjuk a szakma jeles képvisel it (színházigazgatókat, producereket
stb.), hogy diákjaink el ttük is bemutatkozhassanak.

Felzárkóztatás, tehetséggondozás
Az iskola kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű diákok támogatását.
Engedélyezzük számukra a szakmába vágó munkavégzést, s t mi is keressük azokat a
lehet ségeket, ahol szakmai munkával jövedelemre tehetnek szert.
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