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A művészet célja a morális tökéletesítés. 
(Friderich Hegel) 

1. HELYZETELEMZÉS  

1.1 Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az elmúlt tanévben az alapítás 50. évfordulójának megünneplése kiemelten fontos esemény volt szervezési és 

szakmai, zenepedagógiai munkánkban egyaránt.  

A 2016/17-es évben a jubileum miatt elmaradt hagyományos szakmai programjainkat a már bevált 

időpontokban ismét megszervezzük, új szakmai eseményeket indítunk. 
A munkaközösségek számára ebben az évben kiemelt jelentőségű lesz a szakmódszertani megújulás. Ezért több 

közös órát, hospitálást, szakmai összejövetelt tervezünk. 

Az alapvizsgákon tapasztaltakat elemeztük. A rendszer újragondolásával kidolgozunk egy, a gyakorlatban jobban 

megvalósítható, hosszú távon hatékonyabb alap- és záróvizsga-rendszert mind az elmélet, mind a hangszeres 

oktatásban. 

A felvételi vizsga szempontrendszerének iskolai szintű átgondolása és szaktárgyakra történő adaptálása az 

elmúlt évi munkaterv része volt. Akkor a megnövekedett feladatok miatt erre nem került sor, e tanévben kell 

kidolgoznunk. 

Öt kollegánk minősítésére kerül sor ebben a tanévben. Fontos feladatunk lesz az ő segítésük a portfólió 

megírásában és a minősítési eljáráshoz való felkészülésben. 

Belső továbbképzéseink szakmódszertani listáját színesíteni kívánjuk általános. A fizikailag és pszihésen egyre 

jobban leterhelt, és ezért egyre nehezebben kezelhető gyermekek nevelésével kapcsolatban a Pedagógiai 

Szakszolgálattal való együttműködést kezdeményezzük. 

 

1.2 A tanévindítás feltételei  

1.2.1 Személyi feltételek  

Alkalmazotti- és növendéklétszám, státuszok 
 

Alkalmazottak pedagógus: 40 fő 31,5 álláshelyen   
  pedagógiai munkát segítő 2 fő 1,5 álláshelyen 
  technikai dolgozó 2 fő 2 álláshelyen 
 

Távozott iskolánkból: 
- Várhelyi Balázs  - gitár   
- Benkő Mihály - gitár  
- Lehoczki Péter - könyvtáros 
 

Fizetés nélküli szabadságon: 
- Simányi Andrea - hegedű   
 

Alkalmaztuk: 
- Tóth Andorné - hegedű (Simányi Andrea helyettesítésére)  
- Hanischné Farkas Anna - hegedű (Simányi Andrea helyettesítésére)  
- Bujdosó Márton - korrepetítor, zongora 50% (Kuncze Melinda helyettesítésére) 
- Farkas Róbert - zongora (Kuncze Melinda helyettesítésére) 
- Légrádi Lászlóné - könyvtáros  
- Szabó János - furulya, trombita  
- Tóthné Takács Krisztina - SNI furulya és szolfézs 
- Palatin Eduárd - gitár  
- Gergely Zsuzsanna - gitár 
- Kiss Bálint András - gitár 
 

Gyes-en vannak: 
- Zwickl Ágostonné  - hegedű 
- Schubert Tamásné  - zeneismeret 
- Gergely Virág - zongora 
 

Tartós betegállományban van, illetve gyermekeinek születése miatt tartósan távol van: 
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- Kuncze Melinda  - zongora 
 

Tanulólétszám: 527 fő 

A létszám október 1-ig változhat. 

 

1.2.2 Tárgyi feltételek  

Tagozatok, telephelyek, munkaközösségek 
Oktatási helyszíneink változatlanul: 

 Lukin László  Alapfokú Művészeti Iskola székhely (2030 Érd, Felső u. 33.) 
 Lukin László  Alapfokú Művészeti Iskola telephely (2030 Érd, Felső u. 45.) 
 Érdi Batthyány Lajos Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz) 
 Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 95-99.)  
 Érdligeti Általános Iskola (Túr u. 5-7.) 
 Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b.) 
 Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.) 
 Érdi Móra Ferenc Általános Iskola (2030 Érd, Holló tér 1.) 
 Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) 

 
Épületek, tantermek 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
A nyár folyamán felújítás, jelentősebb karbantartás nem történt. A közismereti iskolák fejlesztése 
folyamatos, a város egyetlen, sok eredményt elérő, Érdnek dicsőséget hozó zeneoktató intézményének 
épülete pedig folyamatosan pusztul. 
Az iskola épületeinek, a fűtésrendszer és a nyílászárók teljes felújítása halaszthatatlan. Évente leadott 

felújítási kéréseink eredménytelenek voltak. A városi fejlesztési tervek tartalmazzák egy a zeneiskola 

elhelyezésére is alkalmas kultúrális központ felépítését. Annak megvalósulásáig is biztosítani kell az 

iskola működésének jogszabályokban meghatározott infrastrukturális és szakmai munkájához 

szükséges feltételeit. 

 
Eszközök és felszerelések 
Az állam a jogszabályban az intézmények átvétele során az intézményfenntartó útján vállalt 

feladatának nem tud eleget tenni, ezért iskolánk szakmai működésének zavartalansága nem 

biztosított. A hangszerkarbantartásra iskolai dolgozóként nem áll rendelkezésünkre hangszerész, 

ezért külső cégekkel javíttatunk. Ennek finanszírozása sem volt teljesen megoldott. Ennek 

következtében az idén leadott igénylista az időben szükséges karbantartások elmaradása miatt igen 

hosszú lesz.  

A NIFI által megkezdett intézményi informatikai fejlesztések félbemaradtak, így a miénk is. A Felső u. 

45. épületünkben ki kell építeni az internet-hozzáférést. Egy számítógépes munkahelyet is ki kellene 

alakítani az ott tanító kollegák számára. 

A telephelyeken oktató zenetanárok kedvezőtlenebb körülmények között dolgoznak. A Felső u. 33-as 
központi épületünkön kívül egyik telephelyen sem áll rendelkezésükre internet-hozzáférés és 
számítógép. Az általános iskolákban a csoportos elmélet-oktatás órákon a zenehallgatáshoz szükséges 
internet-hozzáférést azon helyeken, ahol nem működik wifi hálózat, mobil internettel kellene 
biztosítani, az oktatáshoz szükséges informatikai lehetőségeket biztosító laptoppal egyetemben.  
A tanításhoz, tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez, adatszolgáltatásokhoz elengedhetetlen a 
számítástechnika – hardwerek, szoftwerek - alkalmazása. A zeneiskolákban nincs számítástechnika 
tanár, nincs rendszergazda. Az informatikai rendszer problémamentes működtetéséhez, a gyorsan 
elavuló állomány kezeléséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez nélkülözhetetlen külső cég bevonása. 
Telephelyeinken tanító kollegáink számára is elérhetővé kell tenni az internetet (tanításhoz, portfólió 
készítéséhez, stb.) mobilinternet vásárlásával. 
A könyvtári állomány apasztása és fejlesztése a szükséges mértékben ez évben is meg kell történjen. 
Határidő: folyamatos 
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Felelős:  igazgató és az iskolatitkár, könyvtáros 
Az új rendszerben a jogalkotók egyenlő lehetőségeket, egyenlő esélyt és egyenlő ellátottságot ígértek. 

Ezt sok más intézménnyel együtt nem igazán érezzük. Épületeink évtizedek óta lényegében 

változatlanok,  infrastruktúránkban a szükséges fejlesztés nem történt meg. 

Évek óta gondot jelent: 

 hangversenyterem, igazgatóhelyettesi, titkársági helyiség, irattár hiánya 

 hangszerállományunk selejtezés utáni pótlása és újak vételével bővítése  

 Felső u. 33. és 45. alatti központunk és telephelyünk aggasztó állapota (fűtés, világítás, 

nyílászárók, szaniter helyiségek) 

 mindkét helyen az internetelérés kiépítése 

 általános iskolai telephelyeken mobil internet biztosítása 

 
Munkaközösségeink: zongora, fúvós (rézfúvós, fafúvós), vonós-magánének, vegyes (gitár, harmonika, 

ütőhangszer), zeneismeret (szolfézs előképző, szolfézs, zeneismeret-zeneirodalom) 

 

2.  A TANÉV KIEMELT FELADATAI 

2.1 Jogszabályok által előírt feladatok  

A tanévben 5 kollega írja meg portfólióját az első félévben, mely után sor kerül a minősítésükre. Az 

elmúlt év tapasztalatai kedvezőek voltak, most is hasonlóan szervezzük az eseményeket.  

Feladatok:  a minősítési eljárásba bekerült pedagógusok minősítése 
Határidő: a kiadott rendelkezések szerint 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár 
 

Pedagógiai programunkat aktualizálni kell, egyrészt a fenntartó szervezeti átalakulása, másrészt 
pedagógiai munkánkat érintő változtatások miatt. 
Feladat:  alapdokumentumaink felülvizsgálata, módosítása 
Határidő: a kiadott rendelkezések szerint 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
 
2017-ben az igazgató vezetői megbízása lejár, ezért intézményvezető-választásra kerül sor. 
Feladat:  pályázat kiírása (Tankerület igazgatója) 
Határidő: a kiadott rendelkezések szerint 
Felelős:  igazgató 
 

2.2 A pedagógiai program megvalósítása  

A pedagógiai programunkban meghatározottak szerint végeztük munkánkat eddig is, ezt tesszük 
ebben a tanévben is. 
Határidő: a tanév során folyamatos 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
   

2.2.1  Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható,  

csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.”  (Dr. Czeizel Endre) 

 
Az „A” kategóriás tanulók által nyújtott teljesítmény színvonalának növelése iskolai szinten.  
Feladat: Munkaközösségi szakmai munka célirányos feladat-meghatározása. 
  A zenei tagozatos általános iskolás gyermekek emelt szintű Zeneismeret-oktatása. 
Határidő:  folyamatos 
Felelősök:  igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
 
A zenei pályára készülő tanulóink magas színvonalú felkészítése az eredményes felvételi 
vizsgára. 
Feladat:  A „B” kategóriás tanulóink külön vizsgarendszer szerinti beszámoltatása. 
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A felvételizők előzetes meghallgatásának megszervezése, felkészítés a felvételi 
vizsgákra mind főtárgy, mind Zeneismeret tárgyakból.  

Határidő:  a felvételi idejéig folyamatos 
Felelősök:  igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők  

 

Pedagógusaink tehetségfelismerő, tehetségfejlesztő munkájának segítése  
Feladat:  A Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködés kialakítása. A problémás gyermekek  
   nevelésével-oktatásával kapcsolatos belső továbbképzés szervezése. 
Határidő:  a tanév során folyamatos 
Felelős:   iskola vezetősége 
 
Felvételi alkalmassági szempontrendszerünk átalakítása  
Feladat:  Általános és hangszer-specifikus szempontrendszer kidolgozása valamennyi  
   tantárgyra. 
Határidő:  2017 március 
Felelős:   munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
 
Zenei alapvizsga és záróvizsga rendszerének újragondolása 
Feladat: Az elméleti és hangszeres tárgyak alapvizsgázói számára az egyenletes terhelés érdekében 
új vizsgarendszert alakítunk ki. Az elmélet órákon valamennyi évfolyamon bevezetjük a tesztírásos 
felméréseket. Ezek a vizsgában érintett tanulók számára az értékelésekor beszámítanak majd. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
 
2.2.2  A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése 
A Móra Általános Iskolában működő furulya-szolfézs oktatás a hátrányokkal élő gyermekek 
fejlesztésének mással nem pótolható lehetőségét e tanévben is biztosítani tudjuk.  
Határidő: folyamatos 
Felelősök: munkaközösség-vezetők, szaktanár 
 
2.2.3 Korai fejlesztés  
A hat év alatti korosztály számára meghirdetett foglalkozásokat zenetanárunk vállalkozóként tartja.   
Feladat:  A gyermekek zeneiskolai tanulmányokba történő későbbi bekapcsolódásának szakmai  
 előkészítése. 
Felelős:  igazgató, szaktanár 

 
2.2.4  Zenei ismeretterjesztés, a Lukin Bérlet hangversenysorozat* 
 
A LUKIN BÉRLET 2016/2017 eseményei: 

 
I. ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY  
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai és vendégek 
 A program várható ideje: 2016 október 
   
II.  KARÁCSONYI HANGVERSENY(EK) 
 Résztvevők: az iskola zenei együttesei, szólistái 
 A program várható ideje: 2016 december 
 
III.  LUKIN NAPOK 
 A programsorozat várható ideje: 2017 január   
 
 2.) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére 
  Résztvevők: a zeneiskola együttesei, tanulói 
 

 3.) Ismeretterjesztő előadás - Játékok 
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  Résztvevők: a zeneiskola volt tanulói 
 

IV.  RÉGI TANÍTVÁNYAINK HANGVERSENYE 
 Résztvevők: a Lukin László AMI volt tanítványai  
 A program várható ideje: 2017 február  
 
V.  REGIONÁLIS GORDONKA HANGSZERES VERSENY - ÉRD 
 Résztvevők: a régió iskoláinak tanulói, pedagógusai 
 A program várható ideje: 2017 március   
 
VI.  TAVASZI TANÁRI KONCERT 
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai  
 A program várható ideje: 2017 április   
 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 

 
2.2.5 Továbbképzés 
Minősítéssel, illetve általános pedagógiai témákkal foglalkozó továbbképzéseket, valamint 
szakmódszertani továbbképzéseket a továbbiakban is támogatjuk. 
Saját szervezésű kurzusainkat továbbképzésként ajánljuk a jelentkezőknek. 
Feladat:   tanfolyamok elvégzése  
Határidő: folyamatos 
Felelős:  igazgató 
 
2.2.6 Szakmai Zenepedagógiai Projekthét 
Kedvezőtlen infrastrukturális helyzetünk ellenére, kiváló akkreditált tehetségpontként dolgozunk. 

Szakmai munkánkhoz egyre inkább szükség van mások munkájának megismerésére, a 

tudásmegosztásra nem csak iskolán belül, hanem tágabb környezetünk pedagógusaival is.  

Az elmúlt tanévben a szakmai projekthét megszervezése a jubileumi események miatt elmaradt. Ebben 
a tanévben ismét tervezzük a megszervezését. Nem akkreditált továbbképzésként kerül 
meghirdetésre. 
Tervezett idő:  2017 február vége 
Felelősök: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes 
 
2.2.7 Tanulók jutalmazása 
Tanulóinkat minden tanév végén megjutalmazzuk. Oklevelet, ajándékot, a legkiválóbbaknak  
aranyérmet adunk, melyet a fenntartó és az alapítvány közösen finanszíroz. 
Feladat: meghatározott szempontrendszer alapján a tanulók kiválasztása, felterjesztése 
Határidő: a tanév vége előtt május hónapban 
Felelősök: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 
 
2.2.8 Tanórákon kívüli tevékenység, hagyományok  
E tanévben is megrendezésre kerülő hagyományos eseményeink:  

 Zenei Világnap alkalmából hangverseny 
 az őszi tanári hangverseny* 
 a „B” tagozatos tanulók hangversenyei 
 Karácsonyi hangversenyek* 
 a Lukin Napok rendezvénysorozata*   
 ismeretterjesztő előadás kicsiknek és nagyoknak* 
 A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – szólistáink és együtteseink  
 hangversenye 
  „B” kategóriás tanulóink hangversenye 
 Mikulás ünnepség a „zenetanár-babák” részére* 
 Alapítványi Farsangi Bál* 
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 Szakmai projekthét szakmai kurzusaink tömbösítésével* 
 a tavaszi tanári hangverseny* 
 a regionális verseny tavasszal* 
 a munkaközösségi tanévzáró hangversenyek 
 a zenei pályát választó régi tanulóink koncertje* 
 Érdi Tehetséggondozó Zenei Tábor* 

A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 

Feladat: A népszerű események színvonalas megrendezése, az újak igényes megvalósítása. 
Határidő: konkrét időpontok később meghatározva 
Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes 
Koordinátor: igazgató 
 
2.2.9 Ünnepek, megemlékezések 
A nemzeti ünnepekről iskolánk is megemlékezik. A zenei évfordulókra kiemelten figyelünk. 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  szaktanárok 
 
2.3 Egyéb fő feladatok  

2.3.1 Partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása 
Kapcsolatok a városon belül - a fenntartóval, a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi 
intézményekkel, civil szervezetekkel 
Az Érdi Tankerülettel folyamatos, konstruktív, együttműködésen alapuló a munkakapcsolatunk. 
Évek óta folyamatos kapcsolataink: 

 Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Nagycsaládosok Egyesülete 
 Tárnoki Művelődési Ház  
 Érdi Televízió 
 Érdi Rádió 
 Érdi Újság 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  az iskola vezetősége, valamennyi eseményben érintett pedagógus 
 
Kapcsolattartás a szülőkkel  
A kapcsolattartás fórumai: 

 Szülői értekezleteken: 
o Tanárok szülői értekezlete  
o Igazgatói szülői értekezlet a szülői választmány tagjai számára (tanév elején és 
félévkor, illetve szükség szerint) 

 „Nyílt napok” alkalmával 
 az aulában lévő hirdetési felületeken 
 internethasználattal 
 telefonon 
 személyes beszélgetés tanórák előtt és után 

Honlapunk naprakész információkkal való feltöltése fontos feladatunk.  
Határidő: folyamatos, illetve feladattól függő 
Felelős:  iskolatitkár, vezetőség, munkaközösség-vezetők 
 
Szakmai kapcsolatok 
A tankerület művészeti iskolái között már eddig is szoros szakmai kapcsolat volt. Együttműködésünk a 
továbbiakban is meghatározó szerepet jelent iskolánk életében.  
Feladat: saját szervezésű eseményeink nagyobb körben történő hirdetése, a kibővült tankerület
 művészeti iskoláival való szakmai kapcsolattartás  
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
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Az iskolavezetés napi kapcsolatot tart a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.  
Határidő: folyamatos, eseménytől függő 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
 
2.3.2 Adminisztrációs tevékenység 
A tanév elején, félévkor és a tanév végén adminisztrációs napokon teljes körű tanügyi nyomtatvány 
ellenőrzést végzünk. Ezen kívül mindkét félévben ellenőrizzük a naplóvezetést, valamint a 
hangszerkölcsönzési napló szabályos vezetését is. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  pedagógusok, iskolatitkár, iskolavezetőség 
 
2.3.3 Információáramlás biztosítása a tantestület és a vezetőség között 
Az iskolai munka összehangolása, a tervszerűség fokozása érdekében a pedagógusok számára havonta 
kiosztásra kerülő Körözvényt az igazgató állítja össze, mely tartalmazza a szakmai és adminisztratív 
tudnivalókat, várható programokat, időpontokat és felelősöket. A munkaközösségi programok 
közléséért, leadásáért felelősek a munkaközösség-vezetők, az adminisztratív teendőkkel kapcsolatos 
információk leadásáért az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes.  
A körözvény a pedagógusok részére e-mailben továbbításra, a titkársági hirdetőn kifüggesztésre kerül. 
Feladat:  
1. Igazgatóság: A Körözvény elkészítése (az iskolatanácson megbeszéltek alapján) 
Határidő: minden hónap első hete 
Felelősök:  iskolavezetőség, iskolatitkár 
2. Munkaközösség-vezetők:   Az információk kezelése, továbbítása a szaktanárok felé,  
 a végrehajtás figyelemmel kísérése. 
3. Pedagógusok: A Körözvényben leírtak szerinti munkavégzés. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  iskolavezetőség, iskolatitkár, ügyviteli dolgozó 
 
2.3.4 Az iskolavezetés egyéb feladatai 
Intézményünkben az iskolatanács  havonta egyszer, illetve szükség szerint ülésezik. Feladatai: az előző 
hónap programjainak kiegészítése, értékelése, a következő hónap várható eseményeinek áttekintése, 
aktuális információk közlése, folyó ügyek megbeszélése, illetve beszámolás. A tanács tagjai: igazgató, 
igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők. 
Felelős:  igazgató  
Határidő: minden hónap utolsó hetének meghatározott napja 
 
3.  A TANÉV HELYI RENDJE  

Szorgalmi idő 
Első tanítási napja:  2016. szeptember 1. (csütörtök) 8. (csütörtök) Lukin AMI-ban 
Utolsó tanítási napja:  2017. június 15. (csütörtök) 
A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. 
A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart. 
Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2017. január 27-ig   
 

3.1 Értekezletek, szünetek, értesítők kiadásának időpontjai  

Tankerületi Igazgatói Értekezlet 2016. augusztus 22. 
Résztvevő: igazgató 
 
Alakuló értekezlet 2016. augusztus 25.  
Résztvevők: valamennyi dolgozó 
Felelős:  igazgató 
 
Tanévnyitó értekezlet 2016. szeptember 12.  
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Téma:   A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése 
  Továbbképzési terv elfogadása 
Felelős:  igazgató 
 
I. félévi tantestületi értekezlet 2017. január 20.  
Téma:   A munkaközösségek tanulóinak 2016/2017-es tanév I. félévi munkájának értékelése. 

A félévi pedagógiai munka hatékonyságának elemzése, értékelése. 
Az I. félév szakmai és intézményműködési, valamint munkaügyi tapasztalatai.  

Felelős:  igazgató 
 
Tanévzáró értekezlet 2017. június 16.  
Téma:  A 2016/2017-es tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 
Felelős: igazgató  
 
Rendkívüli értekezletek  
Téma:  Regionális Zenei Verseny meghirdetéshez 2017 január  
  előkészületek 
Felelős:  igazgató, munkaközösség-vezető 
 
Téma:  Igazgatóválasztással kapcsolatos teendők  2017 március  
Felelős:  igazgató, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 
 
Tanítási szünetek 
 
Őszi szünet:  2016. november 2 – november 4. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7. (hétfő). 
 
Téli szünet:      2016. december 22 – 2017. január 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2016. december 21. (szerda),  
A szünet utáni első tanítási nap:  2017. január 3. (kedd). 
 
Tavaszi szünet:     2017. április 13 – április 18. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2017. április 12. (szerda),  
a szünet utáni első tanítási nap:  2017. április 19. (szerda). 
 
3.2 Felmérések, vizsgák, versenyek 

3.2.1 Zenei képességfelmérés a telephelyek 1. osztályaiban 
Határidő: 2017. április vége 
Felelősök: Zeneismeret szaktanárok 
 
Régi tanulók jelentkezési lapjainak összegyűjtése, leadása az irodába 
Határidő: 2017. április vége 
Felelősök: szaktanárok 
 
„Nyílt napok” - új tanulók jelentkezése, felvételi meghallgatások 
Határidő: az általános iskolai telephelyeinken a beiratkozási napokon  
Felelős: igazgatóhelyettes 
  munkaközösség-vezetők 
  szaktanárok  
 
3.2.2 Vizsgák  
 

A 2016/2017. tanév II. félév vizsgái: 2017. május 15 - június 2.  
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A vizsgák megszervezéséért felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
Lebonyolításáért felelősök:   tanszakvezetők 
 

Utolsó munkanap:   2017. június 28. szerda 
Nyári szabadság:   2017. június 29. (csütörtök) – augusztus 23. (szerda) 
A 2017/18-as tanév első munkanapja: 2017. augusztus 24. (csütörtök) 
 
 
3.2.3 Zenei versenyek 

„A különféle versenyeknek nem az a haszna, hogy valaki megnyeri őket,  
hanem éppen az, hogy mindenki bemérheti a saját tehetségének szintjét.” (Mérő László) 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott országos zenei 
művészeti versenyek, melyeken iskolánk érintett lehet: 
 
X. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY  

A verseny időpontja: 2017. április 7-9. 
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
2661 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
A verseny egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. március 10. 
 
IX. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 

A verseny időpontja: 2017. április 21-23. 
Rendező: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola 
1222. Budapest, Nagytétényi út 31-33. 
A verseny területi válogatója beküldött DVD felvétel alapján. 
A felvétel postára adásának határideje: 2017. január 19. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. március 13. 
 
IX. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY 

A verseny időpontja: 2017. május 19-21. 
Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 
5000 Szolnok, Óvoda u. 5. 
A verseny egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. március 17. 
 
Regionális versenyek  

Regionális Kamarazenei Verseny  - Érd* 2017.  március  
XIII. Regionális Zeneismeret-verseny –Törökbálint 2017.  április 
 
Későbbi időpontban meghirdetett megyei, regionális, stb. versenyek. 
 

*Az események külső forrás bevonásával kerülnek megrendezésre. 
 
 

4. ESEMÉNYNAPTÁR  

4.1 Tankerületi, települési, intézményi rendezvények  

Iskolánk érdi, tankerületi, megyei településeken, hazai és külföldi településeken, városokban   

megrendezett eseményeken, versenyeken, fesztiválokon is képviselteti magát.  

Az eseménynaptár a tanév közben érkezett és vállalt eseményekkel folyamatosan bővül. A dátum 

nélküli események időpontja még nem ismert, vagy a helyszínekkel történt egyeztetés után kerülnek 

meghatározásra. 
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4.2 A tanév idejére előre tervezhető és tervezendő feladatok havi bontásban  

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2016/2017 
 

AUGUSZTUS 

22. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
 Résztvevő: intézményvezető 
25. ALAKULÓ Értekezlet 
 Résztvevők: munkaközösség-vezetők, pedagógusok 

o Tájékoztató a nyári karbantartásokról 
o Év eleji teendők, térítési-díj és tandíjbefizetések 
o A 2016/17-es tanév várható tanulólétszámai 
o Munkaügyek 
o Tűz- és Balesetvédelmi Oktatás 

 Helyszín: Felső u. 33. aula 
 Felelős: intézményvezető 
30. Nemzeti Tanévnyitó 
 Helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
 Résztvevők: Horváth Ádám, Szokolai Lóránt, tanár: Szokolai Zoltán 
26-31. Adminisztrációs csomag kiosztása, munkaközösségi munkatervek összeállítása 
 Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
 
 
SZEPTEMBER 

1.  Munkatervek leadása: 10.00 Fúvós 
    10.30 Zongora 
    11.00 Vonós-magánének 
    11.30 Vegyes 
    12.00 Zeneismeret + csoportok kiírása 
 Óraegyeztetések, beosztások, naplók megnyitása, tanítási helyszíneken bejelentkezés, stb. 
 Felelősök: munkaközösség-vezetők 
4. „Érdi napok”  
 Kulturális Mozaik az Érdi Napok keretében 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Résztvevők: Lukin Vonószenekar, Érdi kamarazenekar, ütősök, énekesek   
5-6-7. H-K-Sze 14-17 Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 Felelősök: pedagógusok 
 8-17 Beiratkozás, térítési díj, tandíj befizetés szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: igazgatóhelyettes, iskolatitkár, gazdasági dolgozó  
8. Első tanítási nap 
8-9. Cs-P Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-17.00 óra között, péntek 8.00-15.00 óra  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkár, gazdasági dolgozó  
12. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET  10.00 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
 A tankerület felé igényként benyújtandó hangszer- és eszközigények  
 Leadás: 12 óráig   
 Felelős: munkaközösség-vezető 
16. Az alapítvány felé benyújtandó hangszer- és eszközigények fontossági sorrendben történő leadása
 Felelős: munkaközösség-vezetők   
19 -29. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
20. Iskolatanács  11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
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29. Másik munkahelyről (KLIK-es iskola, alapítványi iskola, zenekar, óraadók) igazolások leadása  
 (alkalmazás típusa, munkaidő mértéke, heti munkaidő és óraszám megjelöléssel) 
29. Intézményi Tanács ülés 9.30 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Felelős: intézményvezető 
  „Furcsa” gyermekek – belső továbbképzés vonós-magánének munkaközösség  
 Előadó: Tóthné Takács Krisztina  
 Helyszín: Felső u. 45. 
 Felelős:  munkaközösség-vezető 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 
OKTÓBER 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
3. Zeneismeret órákon megemlékezés a Zene Világnapja alkalmából Bárdos Lajos  
 születéséről, és az Aradi Vértanúkról 

4. kedd  Zenei Világnapi Hangverseny  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 17.00 óra  

5. Pedagógusok Világnapja 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
6.  Zongora munkaközösségi értekezlet 
 Helyszín:  Felső u. 33. 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
7. Törzslapok leadásának határideje 
7-9.  IV. Nemzetközi Fuvolafesztivál 
 Helyszín: Pécel 
 Résztvevők: később kerül meghatározásra  
14.  Szülők Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
20. Kezdő tanulók meghallgatása 
 Helyszín: iskolaközpont 
 Résztvevők:  vonós hangszeres tanulók 
 Felelős: munkaközösség-vezető  
21.  Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál – jelentkezési határidő 
22. Magyarok Vására 
 Helyszín: Érd Főtér 
 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: zenekarvezető 
23. Nemzeti Ünnep 
25. Iskolatanács 11.00 óra 
26.  Fúvós munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós hangszeres tanulókű 
 Felelős: munkaközösség-vezető  

28.  péntek Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 17.00 óra 

28. Őszi szünet előtti utolsó munkanap: péntek 
30. Téli időszámítás kezdete 
 
NOVEMBER 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
2-4. ŐSZI SZÜNET  
7. Őszi szünet utáni első munkanap: hétfő 
10-12. VI. Farkas Ferenc és magyar kortárs zeneművek zongoraversenye  
 Helyszín:                  Farkas Ferenc AMI, Dunakeszi 
 Résztvevők: zongora szakos tanulók  
15. Zeneismeret munkaközösségi belső továbbképzés 
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 Téma:   A  zenehallgatásról általában 
 Előadók: Lehotka Ildikó és Barta Viktória.  
 Fúvós munkaközösségi belső továbbképzés 
 Téma: A stressz oldása 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: munkaközösség-vezető 

17. csütörtök „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny (2-5.o) 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 17.30 óra 
 Résztvevők: iskola B tagozatos vonós ütő és harmonika szakos tanulói  

22. Iskolatanács  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda, 11.00 óra 
 Vegyes munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín: Zenei Könyvtár 17 órától 
 Résztvevők:  a munkaközösség ütős, harmonikás és gitáros tanulói 
 Fúvós szaktárgyi közös órák  
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető  
 Óralátogatások az első félévben a fúvós tanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
28. Vonós-magánének munkaközösségi hangverseny  
 Helyszín: Felső u. 45. 
 Felelős: munkaközösség-vezető  
  
DECEMBER 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
1. Zongora kezdő tanulók meghallgatása 

 Helyszín: Kamaraterem 

 Résztvevők: zongora szakos kezdő tanulók  

3.   Gyöngyössy Zoltán emlékverseny – fuvola hangszerre 

 Helyszín: Komló 

 Résztvevők: később kerül meghatározásra 

 Felelős: munkaközösség-vezető 
5-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok  
6. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 16.00 óra 
 Résztvevők: a 12 év alatti gyermekek és szüleik  
 Az Érdi Kamarazenekar adventi hangversenye   
9.  „Szakmódszertani felzárkóztató” közös óra  
 Helyszín: iskolaközpont  
 Résztvevők: vonós hangszeres tanulók és tanárok 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
19.   Fúvószenekar DVD leadási határideje a IX. Országos Zenekari Versenyre 
 Felelős: zenekarvezető 
19-20. Országos Barokk Fesztivál – Hatvan 
 Résztvevők: később kerülnek meghatározásra 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
20. Iskolatanács, 11.00 óra  
 Hangszeres közös órák, félévi hangversenyek  
 Helyszínek:  iskolaközpont és telephelyek 
 Résztvevők: hangszeres tanulók  

20. kedd Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 18.00 óra 
21. szerda Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: valamelyik érdi templom, Szepes Gy. Műv. Központ? 
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21.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: szerda 
22. TÉLI SZÜNET (2017. január 2-ig) 
 

2017 
 

JANUÁR 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
3. A téli szünet utáni 1. munkanap: kedd 
4. Rendkívüli Értekezlet  
 Téma: Regionális zenei verseny meghirdetése 
 Helyszín: Felső u. 33. 
4-5-6. Zeneirodalom-zeneismeret szóbeli beszámolók 
 Helyszín: 1. és 5. terem beosztás szerint 
 Résztvevők: beszámolóra kötelezett tanulók 
6. Vízkereszt 
 Az Érdi Kamarazenekar 2017-es ÚJÉVI HANGVERSENYE  
13-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
16. Munkaközösség-vezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
10-11-12-13. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, ütőterem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
19. IX. Országos Zenekari Verseny DVD felvételének postára adási határideje 
20. Az I. félév utolsó napja 
22. A magyar kultúra napja 
23.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.00 ÓRA  
 Helyszín: Felső u. 33. aula 
 Iskolatanács 9.00 óra  
27. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 

 Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
25. szerda - a) „Játékok” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET 17.00 óra 
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Aula 
27. péntek - b) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
 3. Tehetséghangverseny 17.00 óra 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói 6. és magasabb osztályok  

 
FEBRUÁR 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
3. „Kis kezek, nagy mesterek” – házi verseny  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: vonós hangszeres tanulók 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
6-7-8-9. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS  (8-17 óráig) 
 Helyszín: Felső u. 33. előtér, iroda 
6. Zeneismeret munkaközösség szülői értekezletek  
 Résztvevők:  alapvizsgázó és zeneismeret főtárgyat tanulók szülei Barta V. 
 Helyszín: tanároknál  
10. A Regionális Hangszeres Verseny jelentkezési határideje 
17. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (17 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
14. Rendkívüli Értekezlet 10-től 
 Témák: Regionális Hangszeres Verseny 
 Résztvevők: igazgató, helyettes, munkaközösség-vezetők, szakos pedagógusok  
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20.  Kezdő fúvós tanulók hangversenye 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: kezdő tanulók 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
15. II. félévi alapítványi igények leadása 
20-25. Lukin Projekthét 
 23. Fúvós   
   Előadó:  
 22.  Zongora  „Zongorálom” – zene – képzőművészet – improvizáció 
   Előadó: Apagyi Mária 10-15 óra Felső u. 45. 
 26. Vonós-magánének Előadói készség fejlesztés  10-15 óra Felső u. 45. 
   Előadó: Szászné Réger Judit  
 27. Zeneismeret   Szolfézs módszertani előadás és bemutató óra 
   Előadó: Nemes László Norbert  
 00. Vegyes  Gitár módszertani előadás, bemutató tanítás 
   Előadó:  
 25. Magánének  A kifejező előadás, a művészi átélés 
   Előadó: Köves Péter 
21. Iskolatanács  11 óra 
 Felelős: igazgató 
23. Szülők Tanácsa II. félévi összejövetel  18.00 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: a tanács tagjai 
 Vegyes munkaközösség: Felvételi szempontrendszer kialakítása 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
 
MÁRCIUS 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
5. Zongora munkaközösségi összejövetel, 10.00 óra 
 Téma: a házi zongoraverseny 
 Helyszín: iskolaközpont 
6. Zeneismeret munkaközösség  szakmai  összejövetel, 10.30 óra 
 Téma:  A Lukin Csalogányai népdaléneklési verseny 
 Helyszín: iskolaközpont 
10.  X. Országos Fuvola-duó verseny – Balassagyarmat országos döntő nevezési határideje 
13. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2015/16-ös továbbképzési terv  
   Beiratkozás 2017/2018 (közismeretivel együtt a telephelyeken) 
   Igazgatóválasztás 
15. Nemzeti Ünnep - Érd 
 A Lukin Fúvószenekar fellépése felkérés esetén 
 Felelős: zenekarvezető  
16. Vonós munkaközösségi skála-etűd beszámolók I., ek-3. évfolyamosok 13.00-17.00 óra 
 Helyszín: Kamaraterem 
17. Országos Ádám Jenő Dalverseny – Szolnok nevezési határideje 
 Felelős: szaktanár 
17. A 3. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
19. A cigányság világnapja 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
20. Regionális hangszeres verseny szervezésével kapcsolatos megbeszélés, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető 
21. Vonós munkaközösségi skála-etűd beszámolók II., 4. évfolyamtól 10. évfolyamig, 14.00-17.00-ig 
 Helyszín: Kamaraterem 
21-23 IX. Országos Zenekari Verseny - döntő 
 Helyszín: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI és Általános Iskola  
 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 
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 Felelős: zenekarvezető 
22.   szerda Régi tanítványaink hangversenye 17.00 óra 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők: később kerülnek meghatározásra 
 Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
25.  szombat Regionális hangszeres verseny  
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: a régió zeneiskoláinak tanulói és tanárai 
26. A nyári időszámítás kezdete 
28. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Második félévi óralátogatások a fúvós tanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 Második félévi óralátogatások a vonós és magánének tanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
ÁPRILIS 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Népdalgyűjtő körút  
 Résztvevők: 4. és magasabb évfolyamosok, Barta Viktória vezetésével 
6.  Fúvós munkaközösségi hangverseny  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
7.   „Mese a zenében” Zongorafesztivál - zene-irodalom-rajz 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora hangszeres tanulók 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
7-9.  X. Országos Fuvola-duó verseny - Balassagyarmat  
 Résztvevők: később kerül meghatározásra 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
11. A magyar költészet napja 
12. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: szerda 
16-17. Húsvét. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
13-18. TAVASZI SZÜNET  
19. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
 Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
 Általános iskolai beiratkozás és zeneiskolai jelentkezés 8.00-18.00 
 XIII. Regionális Zeneismeret Verseny – Törökbálint jelentkezési határideje 
21-23.  IX. Országos Zenekari Verseny – Budapest 
 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: zenekarvezető 
20-28. Felvételi meghallgatások a 2017/18-as tanévre  

21.            péntek Tavaszi Művész-tanári koncert  LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
 Felelős: igazgatóhelyettes 

22. A Föld napja 
 XVII. Regionális Zeneismeret Verseny – Törökbálint 
 Résztvevők: szakos tanulók, tanárok 
 Felelős: munkaközösség-vezető  
25. Iskolatanács 11.00 óra 
 Vegyes munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín: iskolaközpont 
 Zeneismeret munkaközösségi értekezlet 
 Téma: Vizsgabeosztás, beiratkozási ügyelet, 1. osztályosok felmérése, zeneirodalom beszámolók 
 Bárdos-Szimpózium - Debrecen   
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 Résztvevők: később kerül meghatározásra 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 Koncertlátogatás a Zeneakadémián 
 Bach: Máté-passió. Vezényel: Hamar Zsolt 
folyamatos Az elméletórák rendszeres látogatása alól felmentettek II. félévi hospitálásai. 
 Alapvizsga írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
MÁJUS 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
7. Anyák Napja 
5-12. Írásbeli érettségik 
8-9-10. Zeneirodalom, zeneismeret szóbeli beszámolók 
 Helyszín: iskolaközpont  
 Felelős: munkaközösség-vezető 
19-21. Országos Ádám Jenő Dalverseny - Szolnok 
 Résztvevők: később kerülnek meghatározásra 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
17-től Év végi összefoglaló órák:  előképző, szolfézs, zeneismeret, zeneirodalom 
 Helyszín: tanítási helyszíneken 
23. Iskolatanács 10.00 óra 
25. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
25. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE június 2-ig 
28. Gyermeknap  

 
JÚNIUS  

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 ELMÉLETI ALAP- és ZÁRÓVIZSGÁK Zeneismeret és zeneirodalom tárgyból „A” és „B” tagozaton 
 Helyszín: Felső u. 33. 1. terem 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
6. Munkaközösség-vezetői beszámolók leadási határideje 
4. Pünkösd. Pedagógusnap. A nemzeti összetartozás napja.A nemzeti összetartozás napja 
5. Pünkösd 
6-12. Adminisztrációs napok hangszeres tanárok 
14. TANÁRI KIRÁNDULÁS  
16. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  

16. péntek Tanévzáró Ünnepély 17.00 óra 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 

19-23. Tehetséggondozó Zenei Tábor– Érd 
  
 

VIZSGÁK 

 
A 2016/2017. tanév II. félév vizsgái: 2017. május 15 - június 2. 
 A vizsgák megszervezéséért felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
 Lebonyolításáért felelősök:  tanszakvezetők 
 
Utolsó munkanap:   2017. június 28. szerda 
Nyári szabadság:   2017. június 29. (csütörtök) – augusztus 23. (szerda) 
A 2017/18-as tanév első munkanapja: 2017. augusztus 24. (csütörtök) 
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5.  A NEVELŐTESTÜLET MUNKATERVET ELFOGADÓ HATÁROZATA - LEGITIMÁCIÓ 

 
A 2016/2017. évi munkatervet a nevelőtestület 2016. szeptember 12-én megtartott szakmai 
értekezletén elfogadta. 
 
 
Érd, 2016. 09. 12. 
 

PH 
 
 
 ………………………………………………… 
 Stiblo Anna  
 igazgató 
 
 
 
A 2016/2017. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2016. 09. 12. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia 
 szülői munkaközösség elnöke 
 
 

 

A 2016/2017. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2016. 09. 12. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Mézes Gyöngyi 
 intézményi tanács elnöke 
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6. Jogszabályi háttér 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 
 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről 
 202/2012. (VII.27) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

 
Valamint az intézmény működését befolyásoló egyéb, gazdálkodással és szakmai működéssel 
összefüggő központi törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi szabályozások. 
 
 
 
2016. 09. 12. 

 

PH 

  
 
 
 ……………………………………………………… 
 Stiblo Anna 
 igazgató 
  



KLIK 123016  – Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2016/2017 

 

 21 

ZONGORA  munkaközösség munkaterve 
2016/2017  

 
1. Tanárok, tanulólétszám 
2. Nyári események 
3. Hangszerállomány 
4. Az idei tanév céljai,feladatai,tervei 
5. A zongora munkaközösség 2016/2017-es tanévre tervezett programja 
6. Egyéb események 
 

1. Tanárok, tanulólétszám 
A tanárok foglalkoztatásában az idei évben történt változás, Kuncze Melinda távozott szülési szabadságra. 
Helyettesítő tanár jelentkezését jelenleg várjuk. 
Tanulószámunk többé-kevésbé a múlt tanévhez hasonló. 
“B”tagozatosaink száma továbbra is 2 fő. 
 

2. Nyári események 
Tanévvégi táborban zongoristáink is részt vettek. 
A záró hangversenyen is érdekes produkciókkal szerepeltek. 
 

3. Hangszerállomány 
A felmérések alapján a központban, telephelyeken a kollégák nem tapasztaltak semmi problémát. 
A Kőrösi iskola 11. termében lesz igény a zongoraszék felújítására, javítására. 
Idén is lehetőség szerint megtörténik majd a zongorák hangolása. 
 

4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
Az idei tanévben a munkaközösség havonta megszervezett közös óráira (közös órák megtartása, 
tapasztalatcsere, konzultációk), valamint a tavaszi házi verseny megszervezésére készül. 
Fontos célunk és kiemelt feladatunk a minőségfejlesztés és tehetséggondozás. Pedagógiai munkánk 
középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. Feladatunk az iskola és munkaközösségünk által tervezett 
programok, hangversenyek sikeres lebonyolítása. 
 

5. A zongora munkaközösség  2016/2017-es tanévre tervezett programjai 
 
Szeptember   
Tanévkezdés, órabeosztás, szülői értekezletek 
 
Október          
6.  munkaközösségi értekezlet 
 Zenei Világnap-hangverseny 
 Őszi művésztanári hangverseny 
 Óralátogatások 
 
November      
15.  munkaközösségi hangverseny (Kamaraterem) 
 “B”tagozatos növendékeink hangversenye 
10-12.   VII. Farkas Ferenc zongoraverseny-Dunakeszi Farkas Ferenc AMI 
 
December       
2.  Kezdők meghallgatása (Kamaraterem) 
 Közös órák, félévi hangversenyek (Kamaraterem) 
 Karácsonyi hangverseny 
 
Január             
 Félévi hangversenyek 
 “B”tagozatosok félévi vizsgája (Kamaraterem) 
 Lukin László Emlékhangverseny 
 
Február           
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6.  Belső szakmai nap. Téma: Skálajáték 
 Projekt hét (dr Kollár János v. Apagyi Mária meghívása) 
 Farsangi hangverseny 
 
Március  
 Közös órák, felkészülés a házi Zongora találkozóra 
 
Április             
7.   Zongorafesztivál -“Mese a zenében”(zene-irodalom-rajz) 
 Tavaszi művésztanári hangverseny 
 
Május Kötelező félévi hangversenyek 
 
Június Év végi vizsgák, nyári tábor 
 

6. Egyéb események 
A tanév közben jelentkező felkéréseknek lehetőség szerint eleget teszünk. 
 
 
Érd, 2016. 09. 01.    
 
 
 Hász Melitta 
 munkaközösség-vezető           
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FÚVÓS munkaközösség munkaterve 
2016/2017  

 
1. Létszám – változások (tanszakvezetés, tanárlétszám, növendéklétszám, B tagozatosok száma) 
2. Nyári események 
3. Hangszerállomány, felszerelés  
4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
5. A tanszak tervezett programjai – vázlatosan 
6. Összegzés 

 
1. Létszám – változások (tanszakvezetés, tanárlétszám, növendéklétszám, B tagozatosok száma) 

Tanári változások: 
A 2016-17-os tanévben új kollégát üdvözölhetünk: a távozó Szecsődi-Parragh Emese helyett Petrus-Bölöni Júlia 
tanít fuvolát. A telephelyek elosztása egyelőre bizonytalan, csakúgy, mint az alkalmazási százalékoké. Ezek 
kialakulása függ az újonnan érkező illetve leendő kollégáinktól. Így egyelőre a fúvós tanulók létszáma nagyjából 
megegyezik a tavalyi értékkel.  
B tagozatosaink száma sem változott. 
 

2. Nyári események 
Az elmúlt tanév végi zenei táborban három fúvós kolléga vett részt: Tresó-Ujhelyi Ágnes és Rácz Balázs 
elsősorban a furulyás, klarinétos, szaxofonos résztvevőkkel, Baranyi Anita főként a fuvolás tanulókkal 
foglalkozott. Összesen 20 fúvós tanuló vett részt a változatos programokban. A fúvószenekar kivételesen nem 
vett részt a tábor munkájában. 
 

3. Hangszerállomány, felszerelés  
Továbbra is nagy probléma a klarinétok hiánya. A szaktanárok egyaránt el tudják fogadni a fa- illetve a műanyag 
hangszereket. A szépen fejlődő tantárgy oktatásához új fúvókák is hiányoznak. Fuvolákra még mindig szükség 
lenne, olyan tanulók maradtak ki, akiknek saját hangszere van. Réz hangszerek tekintetében elfogadható 
minőségű, tartós instrumentumok beszerzése lenne a cél. A tanároknak kottaállványokra, a zenekarnak 
szekrényre volna szüksége. A klarinétosok és a rézfúvósok fogyó eszközöket (zsír, olaj, nádak) is igényelnének az 
alapítványtól. 
 

4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
 
Versenyek, fesztiválok 

 Jelenleg az MZMSZ honlapján található információk alapján. Természetesen a kisebb – regionális vagy 
megyei versenyeken is szeretnénk részt venni, ezeket most tervezni nem tudjuk. 

 2016. október 7-9. Pécel. IV. Nemzetközi Fuvolafesztivál. A fesztivál elsősorban tanárok és gyakorló 
művészek számára kínál érdekességeket. 

 2016. november 11-12. VI. Országos szaxofonverseny. Szinte biztosan nem veszünk rajta részt.  
 2016. december 3. Gyöngyössy Zoltán emlékverseny, Komló. Még nem található részletes információ a 

versenyről. 
 2016. december 19-20. VIII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál. Szólóhangszer kategóriában 

3 korcsoportban egyéni résztvevők, valamint kamara és zenekari együttesek jelentkezését várják. 
 2017. április 7-9. X. Országos fuvoladuó verseny, Balassagyarmat. Duó és együttes kategóriában, öt 

korcsoportban. Jelentkezési határidő: március 10. 
 2017. április 21-23. IX. Országos Zenekari Verseny, Budapest. Területi válogató beadott DVD-felvétel 

alapján, határidő január 19. A fúvószenekar részvételét tervezi a versenyen. 
 A fúvószenekar előtt számos fellépési lehetőség áll, melyekről a fúvószenekar munkatervében van 

bővebb információ. 
 

 Saját hangverseny-tervek, programok 
 Tanszaki hagyománnyá válik már a kezdők hangversenye a második félévben. Tavaly már bevált a 

csoportonkénti érkeztetés rendje, el tudtuk kerülni a zsúfoltságot, a lármát. Február 20-ra tervezzük. 
 Össz-tanszaki fúvós hangverseny: szintén hagyomány, amelyet idén október hónapban tartunk meg, a 

tervek szerint 26-án. A második félévben ezt megismételnénk, a tervezett időpont április 6. 
 Tavalyelőtti kezdeményezés a hasonló hangszeresek közös órái, amelyek után szakmai megbeszélések 

keretében ki is értékeljük a tapasztalatokat. November hónapra tervezzük, 2-3 tanár diákjainak 
részvételével, a telephelyekhez igazodva. 
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 Kurzus, meghívás: Az első félévben november közepére tervezünk továbbképzést, a tavalyelőtti 
kommunikációs-motivációs kurzus folytatását. Az elmúlt tanévben ennek az izgalmas témának 
folytatásaként a stresszoldásról szerettünk volna többet hallani – a már ismert előadóktól. Ez azonban 
akkor az 50 éves ünnepély miatt nem jöhetett létre. Ha az időpontban nem tudunk  közös nevezőre jutni, 
a kurzust áttoljuk a második félévre. 

 Óralátogatás: Tanszakunkon jelenleg nincs pályakezdő kolléga. Fúvós kollégáimnál legalább egy 
(lehetőség szerint két) alkalommal teszek majd látogatást az első vagy a második félévben. Az új 
kolléganő beilleszkedését tőlem telhetően segíteni szeretném. 

 Természetesen, ahogy az elmúlt években, idén is nagyon fontos feladatunk a fúvószenekar tevőleges 
támogatása és népszerűsítése. A főtárgy-tanárok hozzáállása sokat lendíthet a gyerekek vállalkozó 
kedvén! Különösen fontos idén az Országos Zenekari Verseny miatt a 2002 után született gyerekek 
részvétele. 

 
5. A tanszak tervezett programjai  

Szeptember 
Évkezdés, a tanév feladatainak egyeztetése a munkaközösséggel. 
Összerendeződés, az álláshelyek mértékének kialakulása, tervezések. 

 
Október 

Zene Világnapja – hangverseny 
7-9.  Pécel. IV. Nemzetközi Fuvolafesztivál. Kérdés, hogy részt vesz-e valaki tanáraink közül. 

Magyarok Vására: a fúvószenekar fellépése – nincs időpont 
21.  Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál – jelentkezési határidő 
26.  Munkaközösségi fúvós hangverseny 

Tanári hangverseny  
 
November 

 „B” tagozatosok hangversenye  
Stressz-oldás kurzus – november közepe 
Közös órák telephelyek szerint 
Óralátogatások az első félévben a fúvós tanároknál 

 
December  
3.   Gyöngyössy Zoltán emlékverseny, Komló. Részvételünk még kérdéses. 

Első félévi kötelező tanszaki hangversenyek 
Fúvószenekar a karácsonyi hangversenye 

 
Január 

B tagozatosok vizsgája 
19.   Fúvószenekar DVD leadási határideje az Országos Zenekari Versenyre 

Félévi tanszaki megbeszélés az idei fő feladatok eddigi eredményeiről, tapasztalatairól. 
Fúvósok fellépése a Lukin napok rendezvényein. 

 
Február  
20.  Kezdők hangversenye.  

Farsang: fúvószenekar fellépése. 
Második félévi óralátogatások a fúvós tanároknál 
Kurzus, amennyiben az első félévben nem valósult meg. 

 
Március  
15.   Fúvószenekar fellépése felkérés esetén – Térzene a koszorúzó ünnepségen. 

Második félévi óralátogatások a tanszakon. 
 
Április  
6.  Második munkaközösségi hangverseny 
7-9.  X. Országos Fuvola-duó verseny, Balassagyarmat  
21-23.  IX. Országos Zenekari Verseny, Budapest 
 
Május 

Felkészülés a vizsgákra.  
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Fúvószenekar fellépései felkérés esetén  
 
Június 

Vizsgaidőszak, nyári tábor.  
 
Összegzés 
Tanévünk ismét programokban, lehetőségekben gazdag. A tervezésnél igyekeztünk a túlzott zsúfoltságot, 
túlterhelést gyerek és tanár szempontjából is elkerülni. 
Minden kollégámnak hasznos és eredményes tanévet kívánok! 
 
 
Érd, 2016. 09. 01. 
 
 
 Vida Orsolya 
 munkaközösség-vezető 
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VONÓS-MAGÁNÉNEK munkaközösség munkaterve 
2016/2017  

 
1. Tanárok, növendéklétszám alakulása. 
2. Nyári események. 
3. Hangszerállomány. 
4. A tanszak céljai, feladatai, tervei. 
5. Programok felsorolása. 

  
1. Tanáraink, növendéklétszám alakulása. 

Az idei tanévben tanszakunkon személyi változások történtek. Simányi Andrea hegedűtanár egy év fizetés 
nélküli szabadságra távozott, így az ő tanulóinak az oktatását két részmunkaidős kolléga, Hanischné Farkas Anna 
és Tóth Andorné látják el 11-11 órában a Széchenyi általános iskolában. Horti Ágnes továbbra is a központi 
épületben, Rédai Erzsébet a központban és a Széchenyi iskolában, Czidorné K. Erika a Kőrösi  zenei általános és a 
Gárdonyi Géza általános iskola és gimnáziumban, valamint Stiblo Anna és Szóka Júlia a központban fognak 
tanítani. Növendéklétszámunk hasonló képen alakult, mint az elmúlt tanévben. „B” kategóriás tanulóink száma 
idén csökkent: vonósoknál 6, magánének szakon 3 főből áll 
 

2. Nyári események. 
2016 nyarán tanulóink nem vettek rész versenyeken, viszont kellemes programokkal és eseményekkel zárták a 
tanévet. A nyári zenei táborra hét tanulónk jelentkezett. A tábor munkáját Horti Ágnes, Simányi Andrea és Rédai 
Erzsébet segítették, minek eredményeként a záróhangversenyen szép és érdekes összeállítású 
kamaracsoportokat hallhattunk. A hangszeres vizsgák után Horti Ágnes néhány növendékével együtt ellátogattak 
a Zeneakadémiára, megtekintették az Operaházat és betekinthettek Oláh Dániel vonós hangszerkészítő mester 
műhelyébe is. Augusztus 14-én az érdi kamarazenekar tagjaiként részt vettünk a százhalombattai Szent István 
templom fennállásának 20-ik évfordulója alkalmából megrendezett szent misén két százhalombattai kórus 
közreműködésével, ahol Mozart „Dominicus” c. miséje hangzott el.. 
 

3. Hangszerállomány. 
Az idei tanévben hangszerparkunkat szeretnénk kibővíteni néhány jó minőségű hangszerrel. A meglévő régi 
hangszereink eléggé leamortizálódtak, így folyamatos javításokra, kisebb-nagyobb felújításokra szorulnak. 
Vonóinkat is évről-évre szőröztetni, bőröztetni kell, néhány tok is eléggé elhasználódott. A zeneiskolánk 
alapítványa finanszírozza a különböző hangszertartozékok megvásárlását és a kisebb javításokat, de a 
hangszervásárlásokat csak állami forrásból tudnánk megvalósítani. 
 

4. A tanszak céljai, feladatai, tervei. 
Zenepedagógusokként legfőbb célkitűzésünknek tartjuk tanulóink zenei nevelését, a zeneművészet iránti 
érdeklődés felkeltését, továbbfejlesztését, megtartását. A mai, a gyermekek számára is túlterhelt oktatási 
rendszerben, egyre kevesebb idő jut kultúrtevékenységre és annak gyakorlására. Ezért nekünk, 
zenepedagógusoknak, feladatunk lehetőséget biztosítani tanulóinknak az önkifejezésre, kreativitásra, amit nem 
csak az egyéni oktatási órákon tehetünk meg, hanem a közös zenélés által is. Az együttmuzsikálás fejleszti a 
tanuló harmóniaérzetének kialakulását, a zenekari hangzásélmény megtapasztalása olyan érzelmi töltődést ad, 
ami nagymértékben fejleszti az intellektuális és érzelmi adottságait.  
Az eddig megszokott   pedagógiai módszereinket máskép kell megtanulnunk alkalmazni a tanórák során. A 
hangszeres órákat olyan módon kell átformálnunk, hogy a gyermeket kellemes élményben, sikerélményben 
részesíthessük az órán, ezáltal motiváltabbá tehetjük az otthoni gyakorlások terén is. Terveink közt szerepel 
tanulóink részvétele az Országos Hatvani Barokk Fesztiválon, az Országos Ádám Jenő Dalversenyen, esetleg 
egyéb más versenyeken is. A Lukin projekt-hét keretében tervezzük meghívni Szászné Réger Judit művésztanárt 
valamint Köves Péter operaénekest is. Úgyszintén tervezzük a „Kis kezek, nagy mesterek” házi versenyünk 
folytatását. 
 

5. Programok felsorolása. 
 
Szeptember 
09. 04. „Érdi napok” (Lukin vonószenekar, érdi kamarazenekar, énekesek),  
 órabeosztások szülői értekezletek lebonyolítása,  
szeptember vége belső továbbképzés keretében „furcsa” gyermekek (Takács Krisztina előadása)  
 
Október 
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 Zenei Világnap hangverseny,  
10. 20.  kezdő tanulók meghallgatása közös óra keretében  
 tanári hangverseny 
 
November 
 „B” tagozatosok hangversenye,  
11. 28. első félévi tanszaki hangverseny megrendezése  
 
December 
12. 09.  vonós szakmai program „szakmódszertani felzárkóztató” közös óra keretében  
 első félévi osztálykoncertek  
12. 19-20. Országos Barokk Fesztivál  
 Karácsonyi hangversenyek 
 
Január 
 „B” tagozatosok vizsgája  
 Lukin emlékhangverseny felsős B-sek 
 
Február 
02. 03. vagy 04. „Kis kezek, nagy mesterek” házi verseny (csak vonósoknak)  
 Farsangi hangverseny  
 Lukin projekt-hét (meghívott előadó Szászné R. Judit  (kb. 24.)  
 február vége  Köves Péter operaénekes 
 
Március 
 Óralátogatások, skála-etűd vizsgák (március második fele) 
 
Április 
 Óralátogatások 
 felvételi szempontrendszerek kidolgozása (szakmai program) 
 április vége második félévi tanszaki hangverseny megrendezése  
 
Május 
Osztálykoncertek lebonyolítása,  
19-21. Országos Ádám Jenő Dalverseny (19-21-ig) Szolnok. 
 
Június 
Vizsgák, évzáró, zenei tábor  
 
 
2016. 08. 31. 
 
 
 Czidorné Kerecsányi Erika 
 munkaközösség-vezető 
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VEGYES munkaközösség  munkaterve 
2016/2017  

 
1. Tanárok, növendéklétszám alakulása  
2. Visszatekintés a nyárra 
3. Hangszerállomány 
4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
5. A tanszak tanévre tervezett programjai  
6. Egyéb események 
 
1. Tanárok, növendéklétszám alakulása  
Tanszakunk tanári karában az idén ismét történt személyi változás:  
Gitárosaink: 
változásról számolhatok be: az évek óta meghirdetett gitárszakos  állásra tavaly jelentkezett Benkő Mihály idén 
már nem dolgozik velünk, helyére – teljes állásról van szó – még nem találtunk tanárt.   
Derzsi Zsolt 75 %-ot tud elvállalni, a Gárdonyi iskolában. 
Urbán Tibor változatlanul a központ 11. termében ill. az Érdligeti iskolában tanít. 
Várhelyi Balázs zeneakadémia hallgató diplomájára készül, ezért ő is elhagyott bennünket. Félállásos helyét a 
korábban már nálunk tanító Palatin Eduárd fogja betölteni.  
Szokolai Zoltán 75%-ban képez harmonikásokat, a központban. 
Mézes Gyöngyi teljes státuszban végez ütőhangszer-oktatást, valamint a fúvószenekar munkájában is tevékenyen 
részt vesz. 
A B-tagozaton 4 növendéket képzünk: 2 harmonikást és 2 ütőst. 
       
2. Visszatekintés a nyárra 
Június 26-án a Szegeden magtartott I. Nemzetközi és Országos Harmonikaversenyen tanulónk aratott 
megérdemelt sikert. 
Nyári zenei táborunk népszerűsödik a gitárosok körében is: a tavalyi 3-ról számuk 7-re ugrott. Urbán Tibor és 
Várhelyi Balázs irányításával zenéltek, én pedig 2 ütős növendékkel és 2 szolfézs-előképzőssel dolgoztam. 
       
3. Hangszerállomány 
Harmonika-parkunk még tovább fejlesztendő, igényünket leadjuk mind a tankerületnek, mind az Alapítványnak. 
Kisméretű harmonika-szíjakra is szükség van. 
Az ütőhangszerek vonatkozásában az apróbb javításokat házon belül próbáljuk megoldani, hátha így lesz 
esélyünk nagyobb hangszerek vásárlására. Jó lenne, ha az ütő teremben lévő pianínó hangolása nem 
kampányszerűen, hanem igény szerint történne. 
 
4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
A harmonika szak az idén is hazai és külföldi versenyekre készül. Ehhez elengedhetetlen újabb gombos 
harmonika vásárlása       
Gitárosaink várják a versenykiírásokat.  
Gitártanáraink számára mindkét félévre tervezünk 1-1 napos közös gitártanszaki belső továbbképzést. 
Februárban pedig az iskolai továbbképzési projekthéten vesznek részt, reméljük, számukra is lesz gitárszakos 
program. (Javaslat: Róth Ede) 
Harmonikás kollégánk portfóliót fog készíteni. 
El fogjuk végezni a honlapon lévő önéletrajzok aktualizálását. 
Ki fogjuk alakítani a közös felvételi szempontrendszert. 
Az ütőhangszeresek egy része a fúvószenekarban, másik része kamaraegyüttesben teljesíti           
a közös zenélést. Nem könnyű elérni, hogy a gyerekek – rengeteg egyéb elfoglaltságuk mellett – ezeket a 
különórákat is bevállalják.  
Az első félévi nagy tanszaki koncertet novemberben, az érdi zenei könyvtárban szeretnénk megtartani, ahol már 
kellemes tapasztalatokat szereztünk. 
A második félévi közös tanszaki megmozdulást április végére tervezzük.  
Az idei tanévtől újrainduló Lukin Napokon is részt kívánunk venni. 
       
5. A tanszak tanévre tervezett programjai időrendi  
 
Augusztus 30. Nemzeti Tanévnyitó – 2 harmonikás, Horváth Ádám, Szokolai Lóránt 
Szeptember 4. Kulturális Mozaik az Érdi Napok keretében – 2 ütős és tanáruk 
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Október  Hangverseny a Zenei Világnap alkalmából 
November vége nagy munkaközösségi koncert 
December karácsonyi hangversenyek  
December-január tanári tanszaki hangversenyek 
Január Lukin Napok 
Február Farsang, felvételi szempontrendszer kialakítása 
Március 15. A fúvószenekarban ütősök 
Április vége nagy tanszaki koncert 
Május saját munkaközösségi hangversenyek 
Június zenei tábor (gitárosok és ütősök számára) 
 
6. Egyéb események 
Természetesen igyekszünk minél nagyobb számban részt venni a zeneiskola által szervezett koncerteken és a 
város különböző rendezvényein, különös tekintettel a Lukin Napokra.    
Növendékeink figyelmét felhívjuk az értéket közvetítő – főleg zenei – programokra, hiszen ők lesznek a jövő 
közönsége. 
 
 
2016. 08. 25. 
 
   
 Mézes Gyöngyi 
 munkaközösség-vezető 
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ZENEISMERET munkaközösség munkaterve 
2016/2017  

 
1. Tanáraink 
2. Céljaink 
3. Tantárgyaink 
4. Eszközeink 
5. Tervezett programjaink 
 

1. Tanáraink: 
Idén hat kolléga látja el zeneiskolai kötelezettségét a zeneismeret tanszakon. 
Három teljes állásban dolgozó kollégánk: Barta Viktória, Haász Csilla, Lehotka Ildikó 
Fél állásban dolgozik: Endrődi Hajnalka és Perger Judit 
Óraadóként: Tóthné Takács Krisztina. 
Gyesen van: Schubert Tamásné. 
 
 

2. Céljaink 
Tárgyunk magas fokon való tanítása, megszerettetése a tanulókkal, egyéb külső helyszíneken, versenyeken, 
koncerteken, programokon keresztül. Tárgyunk fontosságának hangsúlyozása, mely biztosítja a szépérzék 
fejlődését, a kottaolvasás gyorsabb elsajátítását. E tárgyak gyakorlásra ösztönözhetik gyermekeinket, 
rávezethetik őket az eredményes tanulásra, az idő hasznos eltöltésére, a szabadidő helyes beosztására. Fejleszti, 
energizálja őket, kiszabadítja az állandó megfelelési kényszerből, ezáltal egyensúlyt teremt lelkükben.  
 
 

3. Tantárgyaink 
Szolfézs ek1-5. évfolyamig.  
Szolfézs B tagozatosok órái 4-10. évfolyamig 
Zeneismeret oktatás kifutó rendszerben 4-6. évfolyamig 
Zeneirodalom tantárgy oktatása 1-6. évfolyamig. 
SNI-s gyerekek szakszerű szolfézs és furulya oktatása. 
Képzett kollégáinknak köszönhetően már három éve működnek Kovács-módszerrel oktatott Ek-s csoportjainkat 
is. 
 

4. Eszközeink 
A számítógépek karbantartása folyamatos és szakszerű, mégis, a kihelyezett tagozatokon is igényelnénk az 
internet elérhetőséget, egy számítógépen, vagy laptopon keresztül. Ez nagyban segítené állandó 
naprakészségünket, bővítené saját és tanítványaink széleslátókörűségét. 
 

5. Tervezett programjaink 
Szeptember  
 Balesetvédelmi oktatás az első tanórákon. 
 A szülői értekezletek megtartása. 
 Tanévkezdés, segítség a beiratkozáson, a csoportok indítása. 
 Az Érdi napokon való aktív részvétel. Haász Csilla, Barta Viktória 
 Zenei klub a zenei könyvtárban 
 
Október  
 Emlékezés a Zene Világnapjára és Bárdos Lajosra a szeptember 30-i szolfézs órákon 
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
 
November  
15. Bemutató, belső továbbképzés a zenehallgatásról általában. Lehotka Ildikó és Barta Viktória.  
 Zenei klub a zenei könyvtárban 
 
December 
 Szereplés a Karácsonyi koncerten résztvevők: a zeneiskola növendékei, tanáraik 
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
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Január 
 Lukin Művészeti Napok. Zenei előadás a Játékokról. Résztvevők: Tanszakunk tanárai,                        
 növendékei, szülők és ismerősök. 
 Emlékezés, az évfordulót ünneplő zeneszerzőkre 
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
 
Február 

Nemes László szolfézs módszertani előadása és bemutató órája a Lukin szakmai napok keretén belül. 
Helyszín Érd, Zeneiskola                              

 Emlékezés, az évfordulót ünneplő zeneszerzőkről 
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
 Részvétel a zeneiskolai farsangi ünnepségen 
  
Március 
17. A 3. Lukin Csalogányai Népdaléneklési Fesztivál szervezése és lebonyolítása, 
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
 
Április 
 Törökbálinti regionális szolfézsversenyen való aktív részvétel. 
 Koncertlátogatás a Zeneakadémián: Bach: Máté-passió. Vezényel: Hamar Zsolt 
 Az alapvizsgák lebonyolítása 
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
 
Május 
 Az alapvizsga tesztek javítása, értékelése, az összefoglaló órák megtartása. 
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
 
Június 
 Bizonyítványírás, az év lezárása 
 Tantestületi kirándulás  
 Zenei klub a Zenei könyvtárban 
            Tanévzáró, díjkiosztás 
 
Egyéb programjaink:  
 Koncert-, operalátogatás lehetőség szerint 
 Népdalgyűjtés, a haladó csoportoknak 
 tábor, kirándulás, közös fellépések 

 
 
2016. 09.01. 
 
 
 Barta Viktória 
 munkaközösség-vezető 
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A Lukin László AMI 
gyermek fúvószenekarának munkaterve 

2016/2017  
 

1. Helyzetelemzés 

Fellépések a nyári szünetben  

2. Szakmai feladatok, célok 

A zenekari tagság bővítése, megtartása 
Repertoár bővítése, kottatár bővítése 

  Magasabb zenei színvonal elérése 
  Országos Zenekari Verseny 
  Javítások, eszközbeszerzések, tárgyi feltételek 
3. Tervezett fellépések, szakmai programok 

 
1. Helyzetelemzés 

 
Fellépések a nyári szünetben 
 
Szent Iván-éji civil piknik 
A zeneiskolai nyári táborában ugyan nem volt fúvószenekar, de a tábor hetében két alkalommal mi is 
próbáltunk, mert Lukács Orsolya a Szepes Gyula Művelődési Ház igazgatóhelyettese felkért bennünket, 
hogy játszunk szombaton, a Duna partján megrendezett pikniken 15.00 órától. A gyerekeket külön 
busszal szállították a fellépés helyszínére, és a fellépés végén csokit kaptak.  
 
30 perces műsorunk: 
1. Klaus Badelt: Karib – tenger kalózai  (filmzene) 
2. Ted Huggens: Fascinating Drums   (Elbűvölő dobosok)               
3. Ted Huggens: Pavane in Blue                                                     
4. Herbie Hanncock:Watermelon Man                                            
5. Best of Quenn                                                                          
(We Will Rock You - Another One Bites The Dust - We Are The Champions) 
6. War: Low Rider                                                                        
7. Disco Lives!                                                                             
(Bee Gees: Stayin' Alive - Gloria Gaynor:  Will Survive - Village People: Y.M.C. A.) 
8. Deep Purple: The smoke on the water                                        
 
11 zeneiskolai növendék, Konkoly Dominik klarinéton, Boris Arrate Veranes tubán, és Mézes Gyöngyi 
tanárnő vett részt a szereplésen. Kevesen voltunk, összesen 14 fő játszott a zenekarban. A 
mozgásképtelen Boris szállítását a szülők segítették. 
 

2. Szakmai feladatok, célok 
A zenekari tagság bővítése, megtartása 
Tavaly év végén Fridély Dórát és Fridély Lászlót elbúcsúztattuk mivel elköltöztek Érdről, Illisz György 
a nyár folyamán fogszabályzót kapott, így nem tud trombitálni. A zeneiskola vezetésétől kapott lista 
alapján felveszem a kapcsolatot a szolfézsból már alapvizsgázott növendékekkel, és hirdetem a 
zenekart. 
 
Repertoár bővítése, kottatár bővítése 
Elsősorban az Országos Zenekari Versenyre keresek megfelelő nehézségű kottákat a Hal Leonard 
kiadó kínálatából. 
 
Magasabb zenei színvonal elérése 
Az előző hat tanévben kialakult rend szerint két segítőtanár, egy ütőhangszeres, és egy fafúvós 
segítségével szólampróbákat tartunk a zenekari próbák előtt ebben a tanévben is, a zenekart három 



KLIK 123016  – Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2016/2017 

 

 33 

részre bontva. A fafúvósoknak Győrffyné Baranyi Anita tart szólampróbát, az ütőhangszereseknek 
Mézes Gyöngyi. A próbákat szombat délelőtt tartom, és alkalmanként péntek este. 
 
Országos Zenekari Verseny 
A DVD felvételt az IX. Országos Zeneiskolai Zenekari Verseny selejtezőjére 2017. január 19-ig kell 
postára adnunk. 
Gyermek fúvószenekar kategóriában indulnánk, kötelező darabunk (Egy XX. századi magyar szerző 
lassú-gyors tételpárja, vagy egy lassú és egy gyors darabja.)  
Balázs Árpád: Régi magyar táncok Gömörből című darabjának I. és II. tétele, vagy  
Balázs Árpád: Négy Képének Induló és Arietta tétele lenne.  
Ebben a kategóriában 2002. június 1-jén, és utána született növendékek versenyezhetnek, a kisegítők 
létszáma 10% lehet, ők 1999. június 1-jén és utána születhettek. 
 
Javítások, eszközbeszerzések, tárgyi feltételek 
A függőmappás kottarendszerezés bevált, de egyetlen szekrényben nem fér el az összes kotta. A 
négyes tanteremben tanító kollégák engedélyezték, hogy még egy szekrényt felszereljek, ezért 
szeretnék vásárolni az Ikeában egy ERIK Irattartó szekrényt, aminek ára nem változott 29.990 Ft., és 
legalább két csomag SUMMERA függőmappát, aminek ára csomagonként szintén változatlan 2990 Ft.  
 

3. Tervezett fellépések, szakmai programok 
 
I. félév                    
 
Felkészülés az országos zenekari versenyre 
Október 22. Magyarok Vására 
December  Zeneiskolai Karácsonyi Koncert  Együttesek 
 
II. félév 
 
Február Zeneiskolai farsangi bál    

 
Március  15. Térzene a koszorúzó ünnepségén felkérés esetén 
                                                  
Április 21-23 Országos Zenekari Verseny, döntő 
 Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI  
 
Június Nyári tábor Érd 

 
 
Érd, 2016 09. 01. 
 
 
 Zwickl Ágoston 
 zenekarvezető 
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A Lukin László AMI 
gyermek vonószenekarának munkaterve 

2016/2017  
 

1. Változások, a zenekarok átszervezése 

A tanév elején komoly változtatást tervezünk zenekaraink 
1) a Lukin Gyermek Vonószenekar 
2) az Érdi Kamarazenekar 

életében és létszámában. 
 
Az idősebb növendékeinket (magasabb osztályos: 5-8. évfolyam) „ifjúsági szekció” néven összevonjuk 
az Érdi Kamarazenekarral. Lásd: Csűrök Adél, Tóth Zoltán, Kovács Egon, Masason Márton (hegedű), 
Nyitrai Gergely, Masason Antal, Horváth Júlia, Thaly Árnika (cselló). Próbájuk ideje hétfőnként 18.30 
órától 20.00 óráig. Ők így a Lukin Gyermek Vonószenekar tagjaiként zenekari kötelező tárgyi 
kötelezettségüket az Érdi Kamarazenekarban teljesítik. 
 
A gyermekzenekarban maradó kisebbeket (Tóth Éva, Magyar Tünde, Dóczi Lilla, Szokolai Lóránt, 
Torzsás Lili, Bohn Dénes) új tagokkal egészítjük ki. Próbájuk időpontja hétfőnként 16.00 órától 17.30-
ig. Zenekarvezetők: Rédai Erzsébet és Horti Ágnes. 
 
Célunk az átszervezéssel: 
- Az alacsonyabb osztályú gyermekek kiegyensúlyozottabb fejlődési lehetősége a velük egykorúak 

társaságában, az alapok megerősítése könnyebb művek megtanulása által.  
- Az idősebb tanulóknak vonzóbb célt (perspektívát) nyújt a felnőtt zenekar repertoárja, amely 

számukra komoly életcél is lehet. Együtt muzsikálhatnak tanáraikkal, felnőtt amatőrökkel és 
művészekkel.  

- Az Érdi Kamarazenekar művészeinek és tanárainak pedig délelőtti próbákkal a kamarazenekari 
irodalom legnagyobbjainak megtanulására lehet lehetősége. Például: Bartók: Divertimento, 
Csajkovszkij: Vonósszerenád.  

 
A vezetők feladatai e célokhoz az legalkalmasabb művek megtalálása és művészi betanítása. A kijelölt 
programok (próbák és koncertek) sikeres megvalósítása pedig a jól végzett munka kellemes érzését 
nyújtja, és a fejlődés kulcsa. Mind ehhez segítséget nyújt a Zeneiskola helyi tanterve, amely kiválóan 
lefekteti a zenekari foglalkozások céljait és feladatait.  
 

2. A Lukin Gyermek Vonószenekar tervezett programjai 

- Bemutatkozás a Zenei Világnapon október elsején egy-két rövid tánctétellel (mivel ez rendkívül 

korán van, csupán két-három zenekari próba előzheti meg, ezért el is maradhat) 

- Karácsonyi koncert az adott ünnephez illő műsorral 

- Zeneiskolai farsang februárban - vidám, szórakoztató zenék 

- Tavaszi hangverseny Húsvét környékén 

- Évvégi zárókoncert 

Betekintés különböző korszakok előadói stílusába 
 
Lehetőség szerint a homogén vonószenekari hangzást díszítse más hangszercsoport, amely az 
együttműködési toleráns magatartást is fejleszti, és nyitja a hallást más típusú hangzáskultúra felé. 
 
Érd, 2016. 09. 10. 
 
 
 Rédai Erzsébet 
 zenekarvezető
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SZAKMAI, TANÜGYIGAZGATÁSI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK 
A feladatok végrehajtását az arra kijelölt személyek vagy csoportok ellenőrzik. 
A rendszeres és alkalomszerű óralátogatásokról a munkaközösség-vezetők, illetve az igazgató és helyettes feljegyzéseket készítenek. Az órán tapasztaltakat 
megbeszélik a pedagógussal.   
Az ellenőrzés területei konkrétan részletezve az alábbi táblázatban olvashatók. 
 

Tanügyigazgatási, munkáltatói, gazdálkodási és egyéb feladatok ellenőrzési rendje 
2016/2017-es tanév 

Az ellenőrzés területei VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. 

nyári karbantartások  *           * 

szükség esetén pótvizsgák, pótbeszámolók megtartása *            

pedagógus állomány (köt. órák, tanítási napok, terembeosztás, kihelyezett 
tagozatok) 

* *           

beiskolázás, képességfelmérés, nyílt napok, felvételi (pótfelvételi) 
meghallgatások 

* *       * *   

tanévnyitó, félévzáró, évzáró értekezlet megszervezése *     *     *  

biztonságtechnikai előírások, oktatás *            

személyzeti munka (kinevezés, besorolás, átsorolás, jutalmak, megbízás) * *    *     *  

kulcshasználat aktualizálása  *         *  

éves munkaterv elkészítése  *           

ünnepélyes tanévnyitó és tanévzáró megszervezése  *         *  

elméleti csoportok beosztása   *           

beiratkozások, térítési,- tandíj befizetések  *     *      

tantárgyfelosztás, órarendek (összesített, székhely-, telephely- és 
teremórarendek) 

 *           

pedagógus továbbképzés éves terv összeállítása, korrekciója  *      *     
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ügyeleti rend kialakítása  *           

adminisztrációs napok szervezése (napló, törzslap, térítési-tandíjak), évközi 
adminisztráció 

 *  *   *  *  *  

SzMK összejövetel  *     *    *  

törzslapok leadása   *          

statisztika   *          

KIR adatszolgáltatás (tanuló és pedagógus változások jelentése)   *  

művészeti alapvizsgák előkészítése, lebonyolítása   * *      * *  

versenyszervezések   *   * * *     

hagyományos hangversenyeink (karácsonyi, farsangi, tanári, évvégi stb.)   * * *  * * *  *  

„B”tagozatos tanulók tehetséggondozása    *  *    *   

kötelező hangversenyek, közös órák szervezése     * *  * * *   

féléves beszámolók, év végi vizsgák     * *    * *  

Költségvetési tárgyalások előkészítése, lebonyolódása     * *       

Lukin László-napok      *       

tanulmányi szakmai nap           *  

tanulók jutalmazása           *  

alapítvány folyamatos 

beszerzések folyamatos 

dekoráció, hirdetések állapota folyamatos 

gyermekbalesetek megelőzése folyamatos 

honlap karbantartása folyamatos 

kapcsolatteremtés más intézményekkel, testvériskola folyamatos 

közéleti tevékenység folyamatos 

menedzselés folyamatos 

munka-, tűz- és vagyonvédelem folyamatos 
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pályázatok folyamatos 

taneszközök, hangszer nyilvántartás, karbantartás folyamatos 

nem pedagógus dolgozók munkavégzése folyamatos 

tisztaság folyamatos 



 


