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Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út.  
De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját,  

mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. 
(Kodály Zoltán) 

I. HELYZETELEMZÉS  

I.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 

Az elmúlt tanévben kiemelt feladataink voltak: 

a) Jogszabályok által előírt feladatok 

 Pedagógiai Program módosítása a fenntartót érintő változások miatt 

A tavalyi évben elmaradt, így az idén mindenképp aktuálissá válik. 

 Minősítési eljárások lefolytatása, portfóliók megírása 

Egy kolléganő kivételével mindenki a hatályos szabályzatok alapján megírta a portfólióját. Két 

gyakornok sikeres minősítő vizsgát tett, egy fő sikeres minősítési eljáráson esett át. Az idei tanév első 

felében szintén 1 fő pedagógus minősítésére kerül sor. Ismételt minősítés eljárásra jelentkezhet 1 fő 

pedagógus. 

 Intézményvezető-választás 

Stiblo Anna intézményvezető nyugdíjazását kérte 2017. szeptember 1-től. Az Érdi Tankerületi Központ 
2017. március 1-jén megjelent igazgatói pályázatára egyetlen egy pályázat sem érkezett, így 2017. 
augusztus 1-jétől a 2017/2018-as tanévre igazgató feladatok ellátására Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető-helyettest bízta meg a tankerület igazgató asszonya. A 2017 májusában kiírt 
igazgatóhelyettesi pályázat lefolytatása eredményeképpen 2017. augusztus 1-jétől Hanischné Farkas 
Anna tölti be a pozíciót. Miután a magasabb vezetők személyében változás állt be, számukra az idei 
tanév a munkatervben meghatározott feladatok mellett a tanulás, a tapasztalás éve lesz.  

b) Pedagógiai Program megvalósítása 

 alapvizsga rendszer átdolgozása a zeneismeret tanszakon, év végi tesztek bevezetése az 1-4 

évfolyamon 

A kísérleti jelleggel elindított folyamat sikeresnek bizonyult, amelyet az idei tanévben is alkalmazni 

fogunk. A tesztek néhány pontban azonban módosításra szorulnak. 

 felvételi követelményrendszer iskolai szintű átgondolása és szaktárgyakra történő adaptálása 

A zongora tanszak évek óta használ egy jól bevált és azóta is finomított felvételi alkalmassági tesztet, 

amelyet egy-egy szaktárgyra már a tavalyi évben adaptáltunk. Ezt az idei tanévben tovább bővítenénk 

más tantárgyakra is. 

 belső továbbképzéseink szakmódszertani listájának színesítése – különleges bánásmódot 

igénylő tanulók zeneoktatása 

A már hagyománnyá vált Projekt-hetünk keretében a fizikailag és pszihésen egyre jobban leterhelt, és 

ezért egyre nehezebben kezelhető gyermekek nevelésével kapcsolatban a Pedagógiai Szakszolgálattal 

való együttműködést kezdeményeztük. Ennek eredményeképpen az idei tanévben a sajátos nevelési 

igényű gyermekeknek egy tehetséggondozó-felzárkoztató elméleti csoportot szerveztünk, egy arra 

képzett pedagógus irányításával. Kapcsolatainkat tovább kívánjuk erősíteni; egy tehetséggondozásról 

szóló előadást tervezünk a szakszolgálat neves pedagógusainak közreműködésével. 

 

II.  A TANÉV FŐ FELADATAI 

II.1. Jogszabályok által előírt feladatok 

 A tanévben 1 fő pedagógus minősítésére kerül sor.  

Feladatok:  a minősítési eljárásba bekerült pedagógus felkészítése a minősítésre, a minősítés 
lefolytatása 

Határidő: a kiadott időpont és rendelkezések szerint 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár 
 

 Pedagógiai programunkat aktualizálni kell, egyrészt a fenntartó szervezeti átalakulása, 

másrészt pedagógiai munkánkat érintő változtatások miatt. 
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Feladat:  alapdokumentumaink felülvizsgálata, módosítása 
Határidő: a kiadott rendelkezések szerint 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
 

 Mivel intézményükben még nem készült el az Intézményi Önértékelési Program, így azt a 

2017-2020-ig terjedő évre ki kell dolgoznunk. 

Feladat:  BECS csoport felállítása, az önértékelési program elkészítése, ismertetése 
Határidő: 2017. szeptember 
Felelős:  igazgató 
 

 Az intézményi önértékelési programhoz kapcsolódóan el kell készítenünk az idei tanévre szóló 

Éves Önértékelési Tervet.  

Feladat:  Éves Önértékelési Terv kidolgozása, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása 
Határidő: 2017. szeptember 
Felelős:  igazgató, BECS csoport 
 

 Az éves önértékelési tervben meghatározott pedagógus önértékelést a megadott határidőkre 

végre kell hajtanunk.  

Feladat:  Az éves önértékelési tervben meghatározott feladatok végrehajtása. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  igazgató, BECS csoport tagjai 
 

 A 2018/2019-es tanévtől kötelezően bevezetésre kerül az E-napló. Alkalmazni 2018 

februárjától kell. Meg kell ismernünk az ehhez kapcsolódó informatikai felületet, a 

nevelőtestületnek tájékoztatást kell adni annak használatáról. 

Feladat:  A nevelőtestület felkészítése az E-napló alkalmazására. 

Határidő: 2018. január 
Felelős:  igazgató, igazgató-helyettes 
 

 Az idei tanévben 1 fő veszt rész továbbképzésben az Éves Továbbképzési Tervben foglaltak 

szerint. 

Feladat:  A továbbképzési tervben szereplő pedagógus továbbképzésének teljesítése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  igazgató 

 
II.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 
 

II.2.1.  Tehetséggondozás, felzárkóztatás, korai fejlesztés  
 

 Az „A” tagozaton tanuló növendékek 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 
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 A zenei pályára készülő tanulóink magas színvonalú felkészítése az eredményes 

felvételi vizsgára. 

Feladat:  A „B” tagozatos tanulóink külön vizsgarendszer szerinti beszámoltatása. 
A felvételizők előzetes meghallgatásának megszervezése, felkészítés a felvételi 
vizsgákra mind főtárgy, mind elméleti tárgyakból.  

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

 

 Pedagógusaink tehetségfelismerő, tehetségfejlesztő munkájának segítése  

Feladat:  A Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködés folytatása. A tehetséggondozással 
kapcsolatos belső továbbképzés szervezése. 

Határidő:  a tanév során folyamatos 
Felelős:   iskola vezetősége 
 

 Felvételi alkalmassági szempontrendszerünk átalakítása  

Feladat:  Általános és hangszer-specifikus szempontrendszer kidolgozása további tantárgyakra. 
Határidő:  2018. március 
Felelős:   munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
 

 Elméleti év végi zenei tesztek szükség szerinti átdolgozása, javítása 

Feladat:   A múlt tanévben az elmélet órákon valamennyi évfolyamon bevezetett év végi tesztek 
szükség szerinti átdolgozása, javítása. 

Határidő:  2018. március 
Felelős:   zeneismeret munkaközösség-vezető, szaktanárok 
 

 A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése 
Feladat: A Móra Általános Iskolában működő furulya-szolfézs oktatás a hátrányokkal élő 

gyermekek fejlesztésének mással nem pótolható lehetőségét e tanévben is biztosítjuk. 
Ezen kívül különleges bánásmódot igénylő tanulók részére elméleti tehetséggondozó-
felzárkóztató csoportot indítunk. 

Határidő: folyamatos 
Felelősök: munkaközösség-vezetők, szaktanár 
 

 Korai fejlesztés  
A hat év alatti korosztály számára meghirdetett foglalkozásoknak lehetőséget biztosítunk.  
Feladat:  A gyermekek zeneiskolai tanulmányokba történő későbbi bekapcsolódásának szakmai  
 előkészítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  igazgató, szaktanár 

 
II.2.2.  Zenei ismeretterjesztés, a Lukin Bérlet hangversenysorozat* 
 
A LUKIN BÉRLET 2017/2018 eseményei: 

 
 ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY  

 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai és vendégek 
 A program várható ideje: 2017. október 
   

 II.  KARÁCSONYI HANGVERSENY(EK) 
 Résztvevők: az iskola zenei együttesei, szólistái 
 A program várható ideje: 2017. december 
 

 III.  LUKIN NAPOK 
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 A programsorozat várható ideje: 2018. január   
 
 1.) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére 
  Résztvevők: a zeneiskola együttesei, tanulói 
 

 2.) Ismeretterjesztő előadás – Táncok a zenében 
  Résztvevők: a zeneiskola tanulói 
 

 IV.  RÉGI TANÍTVÁNYAINK HANGVERSENYE 

 Résztvevők: a Lukin László AMI volt tanítványai  
 A program várható ideje: 2018. február  
 

 V.  REGIONÁLIS-TANKERÜLETI-BUDAPESTI ÉNEKVERSENY - ÉRD 

 Résztvevők: a terület iskoláinak tanulói, pedagógusai 
 A program várható ideje: 2018. március   
 

 VI.  TAVASZI TANÁRI KONCERT 

 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai  
 A program várható ideje: 2018. április   
 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 

 
II.2.3. Továbbképzés 
Minősítéssel, illetve általános pedagógiai témákkal foglalkozó továbbképzéseket, valamint 
szakmódszertani továbbképzéseket a továbbiakban is támogatjuk. Belső tudásmegosztás érdekében 
szervezett kurzusainkat továbbképzésként ajánljuk a jelentkezőknek. 
Feladat:  tanfolyamok elvégzése  
Határidő: folyamatos 
Felelős:  igazgató 
 
II.2.4. Szakmai Zenepedagógiai Projekthét 
Akkreditált kiváló tehetségpontként dolgozunk. Szakmai munkák továbbfejlődésének elengedhetetlen 
része az új vagy máshol már régóta jól működő, bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, 
azok alkalmazása. Ebben az évben is tervezzük a projekthét megszervezését, amely nem akkreditált 
továbbképzésként kerül meghirdetésre. 
Tervezett idő:  2018. február vége 
Felelősök: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők  
 
II.2.5. 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 
 
II.2.6. Tanórákon kívüli tevékenység, hagyományok  
E tanévben is megrendezésre kerülő hagyományos eseményeink:  

 Zenei Világnap alkalmából hangverseny* 
 az őszi tanári hangverseny* 
 a „B” tagozatos tanulók hangversenyei 
 Mikulás ünnepség a „zenetanár-babák” részére* 
 Karácsonyi hangversenyek* 
 a Lukin Napok rendezvénysorozata*   
 ismeretterjesztő előadás kicsiknek és nagyoknak* 
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 A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – szólistáink és együtteseink  
 hangversenye* 
 Alapítványi Farsangi Bál* 
 Szakmai Zenepedagógiai Projekthét szakmai kurzusainkkal* 
 a regionális verseny tavasszal* 
 a tavaszi tanári hangverseny* 
 a munkaközösségi 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 
 
II.2.7. Ünnepek, megemlékezések 
A nemzeti ünnepekről iskolánk is megemlékezik. A zenei évfordulókra kiemelten figyelünk. 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  szaktanárok 
 
II.3. Egyéb fő feladatok  

II.3.1. Partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása 
 Kapcsolatok a városon belül - a fenntartóval, a közoktatási, közművelődési és 

közgyűjteményi intézményekkel, civil szervezetekkel 
Az Érdi Tankerületi Központtal és az iskolákkal, kiemelten a művészeti oktatást folytatókkal, 
folyamatos, konstruktív, együttműködésen alapuló a munkakapcsolatunk. 
Évek óta folyamatos kapcsolataink: 

 Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Nagycsaládosok Egyesülete 
 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.  
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Feladat: saját szervezésű eseményeink nagyobb körben történő hirdetése, a kibővült tankerület
 művészeti iskoláival való szakmai kapcsolattartás  
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
 
Az iskolavezetés napi kapcsolatot tart a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.  
Határidő: folyamatos, eseménytől függő 
Felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
 
II.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 
 
II.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 
 
II.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 
 

III. A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELEI  

III.1. Személyi feltételek  

Alkalmazotti- és növendéklétszám, státuszok 
 

Iskolavezetés intézményvezető 1 fő 1 évre szóló megbízással 
  intézményvezető-helyettes 1 fő 5 évre szóló kinevezéssel 
  intézményvezető-helyettes 0 fő üres álláshely 
Alkalmazottak pedagógus 38 fő 32,5 álláshelyen   
  pedagógiai munkát segítő 3 fő 2,5 álláshelyen 
  technikai dolgozó 1 fő 1 álláshelyen 
 

Távozott iskolánkból: 
- Barta Viktória  - szolfézs, zeneirodalom   
- Derzsi Zsolt - gitár 
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Alkalmaztuk: 
- Balázs Péter - fafúvós (Fiedler Gabriella helyettesítésére)  
- Bellák Miklós - gitár  
- Kiss Klára Viktória - zongora/korrepetíció, 35% (Kuncze Melinda helyettesítésére) 
- Molnár-Farkas Magdolna - szolfézs  
- Papné Tóth Zsuzsanna - zongora/korrepetíció (Gergely Virág helyettesítésére) 
- Palatin Eduárd - gitár  
- Szabó János - furulya, trombita  
- Tóthné Takács Krisztina - SNI furulya és szolfézs 
 

Tartósan távollévő (CSED/GYED/GYES): 
- Fiedler Gabriella  - fafúvós  
- Kuncze Melinda  - zongora 
- Zwickl Ágostonné  - hegedű 
 

Veszélyeztetett terhesként hosszantartó táppénzen van: 
- Gergely Virág  - zongora 
 

Tanulólétszám: 520 fő 

A létszám október 1-ig változhat. 

 

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

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

 

III.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 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 
Az elmúlt tanévben a fenntartó jóvoltából elindulhatott épületeink karbantartása. 2017 tavaszán a 

Felső u. 33. sz. épületünk kerítésének lábazat-javítása, festése történt meg. A nyár folyamán a két 

központi épületünk nyílászárói felújításra kerültek, a Felső u. 33. sz. épület 3 tantermének, valamint a 

folyosónak a tisztasági festése elkészült. Sajnáljuk, hogy az engedélyezett nyári karbantartási keretből 

az épületünk 13 helyiségéből mindössze 23% - 3 helyiség - újulhatott meg.  

Azonban további fejlesztésekre lenne szükség:  
 a fűtésrendszer teljes felújítása  - az elmúlt években többször is előfordult, hogy a Felső u. 45. 

sz. alatti épületünkben a kazán meghibásodott, az épület fűtés nélkül maradt, lehetetlenné téve 

az oktatást. A hangszereknek sem tesz jót a nagy hőmérsékletingadozás, 17 fok alatt a 

zongorák már nem tartják a hangolást. 
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 a villanyvezeték rendszer, valamint a világítás felújítása – a 60-as években épült épületekben 

lévő vezetékek nem bírják el a mai modern háztartási gépek teljesítményét. Többször 

előfordult, hogy egy mikrohullámú sütő alkalmazásakor az elektromos rendszer lekapcsolt. 

 mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék hiányoznak, csövek 

rozsdásak. 

 tetőszerkezet teljes felújítása – még mindig beázunk, a palatető egészségre ártalmas. 

 külső homlokzatjavítás - omladozó falak, lépcsők. 

 kerítés festése - a bejárati kapu és a kerítés rozsdás. 

 A Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha kialakítása. 

Évek óta gondot jelent: 

 hangversenyterem, igazgatóhelyettesi, titkársági helyiség, irattár hiánya 

 hangszerállományunk selejtezés utáni pótlása és újak vételével bővítése  

 általános iskolai telephelyeken mobil internet használata 

 
Eszközök és felszerelések  

 Hangszerek 

Hangszerink állapota tanszakainkon változó. Rézfúvós hangszerink nagyon elöregedtek, fafúvós 
hangszerekből most már kevés áll rendelkezésünkre. Vonós hangszerek tokjai elhasználódtak, minden 
évben egy-egy új hangszer vásárlása mellett szükség van újabb tartozékokra (húrkészlet, hídpárna 
stb.), hangszer kiegészítőkre (pl. vonószőr) is. Évek óta szeretnénk egy új harmonikát vásárolni, de 
ehhez a meglévő anyagi feltételek nem állnak rendelkezésre. Zongoráink közül három selejtezésre 
szorul, de helyette újak vásárlása szinte lehetetlen. Zongoraszékeink elhasználódtak, javításuk nem 
lehetséges, ezért mindenképpen újakat kell vennünk. Hangszerkarbantartónk nincs, ezért minden 
esetben külső cégekkel javíttatunk. A hangszerek karbantartását kizárólag alapítványunk 
finanszírozza.  

 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 

A nyári felújítási munkálatok során a tanári szekrények egy része megrongálódott, javításuk 
elengedhetetlen. Az elméleti csoportok bővítése magával hozta azt, hogy a kihelyezett tagozatainkon 
az oktatáshoz szükséges ötvonalas tábla nem minden esetben áll rendelkezésünkre, ezért hordozható 
ötvonalas táblát kell vásárolnunk.  A zeneirodalom órák részeként tartott zenehallgatáshoz újabb CD-
lejátszókat kell beszereznünk. Az elméleti órákon a tanításhoz használt számítógépekhez modern, 
nagyméretű síkképernyős monitor vagy LED/TFT televíziók szükségesek, legalább 100 cm-es 
képátlóval. Így lehetővé válna, hogy a képernyő körbeállása helyett, valamennyi diák megfelelően 
láthassa a tananyagot. 

 Internet 

Az elmúlt tanévben a Felső u. 45. sz. épületünkben kiépült az internet, WIFI hálózat biztosított a 
központi épületeinkben. Kihelyezett tagozatainkon is várjuk a mobil-internet elérhetőségének 
biztosítását. 

 Irodai eszközök 

Az irodában található számítógépek egy része ismételten elavult, meghibásodott. Szükség van 
korszerűsítése, fejlesztésre, javításra, új eszközök beszerzésére. Az intézmény laptopja teljesen 
elöregedett, új beszerzése elengedhetetlenül szükséges.  

 Könyvtár 

Sajnálatos módon az 5 éve használt HUNTÉKA könyvtári nyilvántartó programot a fenntartó nem 
finanszírozza tovább. A könyvtári állományunk újabb tanításhoz szükséges kották megjelenésével, a 
régi kották elhasználódásával további gyarapítása szükséges. 
 
IV.  A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

Lásd a Mellékletben! 
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V.  AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE  

Szorgalmi idő 
Első tanítási napja:  2017. szeptember 1. (péntek) 7. (csütörtök) Lukin AMI-ban 
Utolsó tanítási napja:  2018. június 14. (csütörtök) 
Tanítási napok száma: százhetvenkilenc nap. 
A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart. 
Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2018. február 2-ig   
 

Utolsó munkanap:   2018. június 27. szerda 
Nyári szabadság:   2018. június 28. (csütörtök) – augusztus 22. (szerda) 
A 2018/19-es tanév első munkanapja: 2018. augusztus 23. (csütörtök) 
 
 

V.1. Iskolai szünetek időtartama 

Tanítási szünetek 
 
Őszi szünet:  2017. október 30 – november 3. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. (hétfő). 
 
Téli szünet:      2017. december 27 – 2018. január 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2017. december 22. (péntek),  
A szünet utáni első tanítási nap:  2018. január 3. (szerda). 
 
Tavaszi szünet:     2018. március 29 – április 3. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2018. március 28. (szerda),  
A szünet utáni első tanítási nap:  2018. április 4. (szerda). 
 

V.2. Ünnepek és emléknapok 

Ünnepek 

2017. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

  mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja  

2017.október 23. Nemzeti ünnep 

2018. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  

2018. március 15. Nemzeti ünnep  

2018. április 16. A holokauszt áldozatai   

2018. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja   

 

Emléknapok, megemlékezések időpontjai 

2017. október 1. Zene világnapja  

2018. január 24-25. Lukin Napok programsorozat 

2018. január 22. Magyar Kultúra Napja 

 

V.3. Értekezletek, fogadó órák  

Alakuló értekezlet 2017. augusztus 28.  
Résztvevők: valamennyi dolgozó 
Felelős:  igazgató 
 
Tanévnyitó értekezlet 2017. szeptember 11.  
Téma:   A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése 
  Önértékelési Szabályzat ismertetése 
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Felelős:  igazgató 
I. félévi tantestületi értekezlet 2018. január 29.  
Téma:   A munkaközösségek tanulóinak 2017/2018-as 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  2018. június 15.  
Téma:  A 2017/2018-as tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 
Felelős: igazgató  
 
Rendkívüli értekezletek  
 
Téma: Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési  
 rendszer elfogadása  2017. szeptember 14. 
Felelős: igazgató 
 
Téma:  Éves Önértékelési Terv elfogadása 2017. szeptember 28.  
Felelős: igazgató, BECS csoport tagjai  
 
Téma: Pedagógus önértékelés – kinek, mit, hogyan  2017. október 
Felelős: igazgató, BECS csoport tagjai 
 
Téma:   Pedagógiai program módosításának elfogadása  2017. november 
Felelős: igazgató 
 
Téma:  E-napló bevezetése  2018. január 
Felelős:  igazgató 
 
Téma:  Regionális Zenei Verseny meghirdetéshez  2018. március 8.  
  előkészületek 
Felelős:  igazgató, magánének szakos tanár 
 
Téma:  2018/2019-es év továbbképzési terve  2018. március 11.  
Felelős:  igazgató 
 
Téma:  Adminisztráció – mit, hogyan  2018. május 24. 
Felelős: igazgató 
 
Fogadó órák 
Az intézményvezetéssel, valamint a szaktanárokkal egyeztetett időpontban egész évben folyamatos. 
 
V.4.   Nyílt nap, felmérések, vizsgák 
 
Zenei képességfelmérés a telephelyek 1. osztályaiban 
Határidő: 2018. április  
Felelősök: Zeneismeret szaktanárok 
 
„Nyílt napok” - új tanulók jelentkezése, felvételi meghallgatások 
Határidő: 2018. április, az általános iskolai beiratkozások időpontját követő hetekben  
Felelős: igazgatóhelyettes 
  munkaközösség-vezetők 
  szaktanárok  
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Régi tanulók jelentkezési lapjainak összegyűjtése, leadása az irodába 
Határidő: 2018. április vége 
Felelősök: szaktanárok 
Vizsgák  
B-tagozatosok I. félév vizsgái: 2018. január 15-19.  
A 2017/2018. tanév II. félév vizsgái: 2018. május 14 - június 1.  
A vizsgák megszervezéséért felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
Lebonyolításáért felelősök:  tanszakvezetők 
 
VI. ZENEI VERSENYEK 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott országos zenei 
művészeti versenyek, melyeken iskolánk érintett lehet: 
 
XIV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY  
A verseny időpontja: 2017. november 17-19.  
Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola, Zalaegerszeg   
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő.  
Az országos döntő egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. október 19.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2017. október 2-ától október 16-áig. 
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039990  
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. Honlap: www.farkasferencami.hu  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2017. szeptember 15-éig. 
 
XV. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY  
A verseny időpontja: 2017. november 17-19.   
Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. október 20.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2017. október 6-ától 2017. október 16-áig. 
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 040006  
2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: www.vujicsics.net  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2017. szeptember 30-áig. 
 
IX. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY  
A verseny időpontja: 2018. március 9-11.   
Rendező: Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Győr 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós). 
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. január 20. 
 
XIV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY  
A verseny időpontja: 2018. március 23-25.  
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő (kieséses rendszerű). 
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. február 19.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2018. január 29-étől 2018. február 12-éig. 
Terület: Heves, Fejér, Nógrád és Pest megye. 
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Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039990  
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. Honlap: www.farkasferencami.hu  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2017. december 16-áig. 
 
IX. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY  
A verseny időpontja: 2018. március 23-25.  
Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő elődöntő-döntő formában. Nem kieséses 
rendszerben. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. február 26.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2018. február 5-étől 2018. február 16-áig. 
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító:040046  
2013 Pomáz, Templom tér 3 Honlap: www.twmi.hu  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. január 8-áig. 
 
XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY  
A verseny időpontja: 2018. április 6-8.  
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Balassagyarmat 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő. Az országos döntő 
egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 16.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2018. február 19-étől 2018. március 5-éig. 
Terület: Nógrád és Pest megye. 
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 040006  
2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: www.vujicsics.net  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. január 31-éig. 
 
VI. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY  
A verseny időpontja: 2018. május 13.   
Rendező: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók és országos döntő (egyfordulós). 
Az országos döntő nevezési határideje: 2018.április 9.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2018. március 16-ától 2018. március 26-áig. 
Terület: Főváros, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye. 
A verseny rendezője, lebonyolítója: Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039822  
1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9. Honlap: www.dohnanyizeneiskola.hu  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. február 26-áig. 
 
XII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY  
A verseny időpontja: 2018. június 8-10.   
Rendező: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 
A nevezés az országos döntőre: elektronikus úton történik. Határideje: 2018. április 30.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2018. április 11-étől 2018. április 23-áig. 
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye 
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 040053  
2112 Veresegyház, Nap u. 14/a. Honlap: www.lszgzeneiskola.hu  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. március 20-áig. 
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Regionális versenyek  

Regionális-Tankerületi-Budapesti Énekverseny - Érd* 2018. március 10. 
XIV. Regionális Zeneismeret-verseny –Törökbálint 2018. április 
Későbbi időpontban meghirdetett nemzetközi, országos, megyei, regionális, stb. versenyek. 
 

*Az események külső forrás bevonásával kerülnek megrendezésre. 
 

VII. ESEMÉNYNAPTÁR  

VII.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, előadókkal történt egyeztetés után 

kerülnek meghatározásra. 

 

VII.2. Iskolai rendezvények - A tanév idejére előre tervezhető és tervezendő feladatok havi 

bontásban  

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2017/2018 
 

AUGUSZTUS 

24. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 10.00 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd 
 Résztvevő: intézményvezető 
26. Alsó utcai bál, 16.00 óra, Lukin Fúvószenekar fellépése 
 Felelős: zenekarvezető  
28. ALAKULÓ Értekezlet, 10.00 óra 
 Résztvevők: munkaközösség-vezetők, pedagógusok 

o 2016-17-es tanév beszámolója – elfogadása 
o Tájékoztató a nyári karbantartásokról 
o Év eleji teendők, térítési-díj és tandíjbefizetések 
o A 2017/18-as tanév várható tanulólétszámai 
o Munkaügyek  
o Tűz- és Balesetvédelmi Oktatás 

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető 
24-31. Adminisztrációs csomag kiosztása, munkaközösségi munkatervek összeállítása 
 Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
24-31.  Munkaközösségi értekezletek 
 
SZEPTEMBER 

1.  Munkatervek leadása: 10.00 Fúvós 
    10.30 Zongora 
    11.00 Vonós 
    11.30 Vegyes 
    12.00 Zeneismeret + csoportok kiírása 
 Óraegyeztetések, beosztások, naplók megnyitása, tanítási helyszíneken bejelentkezés, stb. 
 Felelősök: munkaközösség vezetők 
 
 Ünnepélyes tanévnyitó, Lukin Fúvószenekar vendégszereplése 
 Helyszín: Érdligeti Általános Iskola, Túr u. 
 Felelős:  fúvószenekar-vezető 
4-5-6. H-K-Sze 14-17 Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 Felelősök: pedagógusok 
 8-17 Beiratkozás, térítési díj, tandíj befizetés szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
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 Felelős: igazgatóhelyettes, iskolatitkárok 
7. Első tanítási nap 
7-8. Cs-P Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-17.00 óra között, péntek 8.00-15.00 óra  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkárok  
9. Szüreti mulatság a pincesoron, Lukin Fúvószenekar fellépése 
 Helyszín:  Érd, Ófalu 
 Felelős:  zenekarvezető 
11. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
 A tankerület felé igényként benyújtandó hangszer- és eszközigények  
 Leadás: 12 óráig   
 Felelős: munkaközösség vezetők 
14. Rendkívüli értekezlet, 10.00 óra 
 Téma:  Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
18 -28. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
19. Iskolatanács 11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
25. Vonós szakmai értekezlet, 11.00 óra 
 Felelős:  munkaközösség vezető  
28.  Rendkívüli értekezlet, 10.00 óra 
 Téma:  Éves önértékelési terv 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető, BECS csoport 
29. Intézményi Tanács ülés 9.30 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Felelős: intézményvezető 
 Gitár tanszak szakmai összejövetel 
 Helyszín:  Felső u. 33. 
 Felelős:  Vegyes munkaközösség-vezető 
 Résztvevők: Gitár tanszak tanárai 
 
OKTÓBER 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Kottaszerkesztés - Mivel, mit, hogyan? 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Előadó:  Stiblo Anna –ny. igazgató 
 Felelős:  Zeneismeret munkaközösség-vezető 
 Résztvevők:  Szaktanárok  
 Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan? 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Felelős: igazgató 
2-16.  XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny – Területi válogató 
 Helyszín: Dunakeszi 
 Részvevők: trombita szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
5. csütörtök Zenei Világnapi Hangverseny  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra  
5. Pedagógusok Világnapja 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
6. Törzslapok leadásának határideje 
7.  Magyarok Vására, Lukin Fúvószenekar fellépése 
 Helyszín:  Érd, Főtér 
 Felelős: zenekarvezető 
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6-16. XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny – Területi válogató 
 Helyszín:  Szentendre 
 Résztvevők:  Gordonka szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
19.  Szülők Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
20.  péntek Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra 
23. Nemzeti Ünnep 
24. Iskolatanács 11.00 óra 
27. Őszi szünet előtti utolsó munkanap: péntek 
29. Téli időszámítás kezdete 
31. Vonós kezdő tanulók meghallgatása 
 Helyszín: iskolaközpont 
 Résztvevők:  vonós hangszeres tanulók 
 Felelős: munkaközösség-vezető  
30-3. Őszi Szünet 
 Óralátogatások az első félévben a zongoratanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
NOVEMBER 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Értekezlet – Pedagógiai Program módosításának elfogadása 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: nevelőtestület 
 Felelős: igazgató 
30-3. ŐSZI SZÜNET  
6. Őszi szünet utáni első munkanap: hétfő 
16. Zongora munkaközösség hangverseny  
 Helyszín:  Felső u. 45. 
 Résztvevők:  zongora tanszak tanulói 
 Felelős:  munkaközösség-vezető 
17. péntek „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny (2-5.o) 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 17.30 óra 
 Résztvevők: iskola B tagozatos tanulói  
21. Fúvós munkaközösség hangverseny  
 Helyszín:  Felső u. 45. 
 Résztvevők:  fúvós tanszak tanulói 
 Felelős:  munkaközösség-vezető 
21. Iskolatanács  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda, 11.00 óra 
 Belső továbbképzés 
 Téma:  Reneszánsz és barokk táncok 
 Előadók: Berg Andrea és Haász Csilla  
 Vegyes munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín: Zenei Könyvtár 17 órától 
 Résztvevők:  a munkaközösség ütős, harmonikás, magánének és gitáros tanulói 
 Óralátogatások az első félévben a fúvós tanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
  
DECEMBER 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Az Érdi Kamarazenekar adventi hangversenye   
 Jótékonysági hangverseny 
 Helyszín: Budapest, Fonó-Ház 
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 Résztvevők: Harmonika szakos tanulók 
1. „Kis kezek, nagy mesterek” vonós házi verseny 

1-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok  
5. Zongora kezdő tanulók meghallgatása 

 Helyszín: Kamaraterem 

 Résztvevők: zongora szakos kezdő tanulók  

6. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 16.00 óra 
 Résztvevők: a 12 év alatti gyermekek és szüleik  
12. Országos Barokk Fesztivál – Hatvan 
 Résztvevők: később kerülnek meghatározásra 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
19. Iskolatanács, 11.00 óra  
21. csütörtök Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 18.00 óra 
22. péntek Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: valamelyik érdi templom, vagy Szepes Gyula Művelődési Központ 
22.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
27. TÉLI SZÜNET (2017. január 2-ig) 
 

2018 
 

JANUÁR 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Harmonikafesztivál 
 Helyszín:  Budapest, XIII. ker. 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 Az Érdi Kamarazenekar 2018-as ÚJÉVI HANGVERSENYE 
 Értekezlet – E-napló 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Részvevők: nevelőtestület 
 Felelős: igazgató  
3. A téli szünet utáni 1. munkanap: szerda 
6. Vízkereszt 
8-10. Zeneirodalom-zeneismeret szóbeli beszámolók 
 Helyszín: Központ, kihelyezett tagozatok 
 Résztvevők: beszámolóra kötelezett tanulók 
12-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
15-19. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, ütőterem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
20. Magánénekesek fellépése a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
 Helyszín: Gárdonyi iskola 
 Felelős:  szaktanár 
22. A magyar kultúra napja 
22. Munkaközösség-vezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
23. Iskolatanács 9.00 óra  
 Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
24. szerda a) „Táncok a zenében” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET 15.00 óra 
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Aula 
25. csütörtök - b) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
 3. Tehetséghangverseny 18.00 óra 
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 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói 6. és magasabb osztályok  
26. Az I. félév utolsó napja 
29.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.00 ÓRA  
 Helyszín: Felső u. 33. aula 
 
 
FEBRUÁR 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Magánénekesek vendégszereplése 
 Helyszín:  Hatvan, Kocsis Albert Zeneiskola 
 Felelős: szaktanár 
2. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
2. A Regionális Hangszeres Verseny jelentkezési határideje 
5. Zongora szakmai összejövetel, téma: Magyar Zene Fesztivál 
 Helyszín:  iskolaközpont 
 Résztvevők: tanszak tanárai 
 Felelős: munkaközösség-vezető  
5-9. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS  (8-17 óráig) 
 Helyszín: Felső u. 33. előtér, iroda 
5-16. IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – Területi válogató 
 Helyszín: Pomáz 
 Résztvevők: fuvola szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
10. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (17 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
16. II. félévi alapítványi igények leadása 
19-23. Lukin Projekthét 
 Szaktanárok  Előadó: Katonáné Iványi Edit - konduktor 
 Zongora  Soltész Anikó, Rostás Zoltán, Lakos Ágnes előadásai 
 Vonós-magánének Előadó: Szászné Réger Judit  
 Zeneismeret   Előadó: Lehotka Ildikó 
20. Iskolatanács  11 óra 
 Felelős: igazgató 
22. Szülők Tanácsa II. félévi összejövetel, 18.00 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: a tanács tagjai 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
29. csütörtök Régi tanítványaink hangversenye 17.00 óra 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők: később kerülnek meghatározásra 
 Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
 
MÁRCIUS 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 II. félévi Fúvós tanszaki hangversenyek 
 Helyszín: tagozatok 
 Felelős:  fúvós szaktanárok 
5. Zongora munkaközösségi összejövetel, 10.00 óra 
 Téma:  a Magyar Zene Fesztivál 
 Helyszín: iskolaközpont 
7. Zeneismeret munkaközösség  szakmai  összejövetel, 10.30 óra 
 Téma:  A Lukin Csalogányai népdaléneklési verseny 
 Helyszín: iskolaközpont 
8.  Rendkívüli Értekezlet 
 Téma: Regionális-Tankerületi- Budapesti énekverseny 
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 Részvevők: iskola dolgozói 
 Felelős: igazgató, igazgató-helyettes 
10.  szombat Regionális-Tankerületi-Budapesti Énekverseny - munkanap 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: a régió zeneiskoláinak tanulói és tanárai 
12. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2018/19-es továbbképzési terv  
   Beiratkozás 2018/2019 (közismeretivel együtt a telephelyeken) 
   Igazgatóválasztás 
15. Nemzeti Ünnep - Érd 
 A Lukin Fúvószenekar fellépése felkérés esetén 
 Felelős: zenekarvezető 
16. Pihenőnap 
16-26. VI. Országos Harmonikaverseny – területi válogató 
 Helyszín:  Dohnányi E. AMI, Budapest 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár  
19. A cigányság világnapja 
19. Kezdők hangversenye – Fúvós munkaközösség  
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós tanszak kezdő tanulói 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
20-30. Vonós munkaközösségi Skála-Etüd Vizsgabeszámolók 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: a vonós tanszak tanulói 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
22. A víz világnapja 
22. A 4. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
23-25. IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – Döntő 
 Helyszín: Kaposvár 
 Résztvevők: fuvola szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
25. A nyári időszámítás kezdete 
27. kedd Magyar Zene Fesztivál – Zongora munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói 
 Felelős:  munkaközösség-vezető 
27. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
28. szerda Tavaszi szünet utolsó tanítási napja 
29-3. TAVASZI SZÜNET 
 
ÁPRILIS 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
2. Nemzetközi gyermekkönyvnap  
3-ig TAVASZI SZÜNET 
4. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
4-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
11-23. XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – Területi válogató 
 Helyszín: Veresegyház 
 Résztvevők. mélyrézfúvós tanulók  
 Felelős: szaktanár  
11. A magyar költészet napja 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
16-20. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
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 Általános iskolai beiratkozás és zeneiskolai jelentkezés 8.00-18.00 
18. Műemlékvédelmi világnap 
18-20. NYÍLT NAPOK  
20.            péntek Tavaszi Művész-tanári koncert  LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
 Felelős: igazgatóhelyettes 
21.  Munkanap 
23-27. Felvételi meghallgatások a 2018/19-es tanévre  
22. A Föld napja 
24. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
27-29. Orbán György+ Zongoraverseny 
 Helyszín: Szentendre 
 Résztvevők: zongora tanszakos tanulók  
 Felelős: szaktanárok 
27. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye 
 Helyszín: Vörösmarty Gimnázium 
 Felelős: igazgatóhelyettes 
 XVIII. Regionális Zeneismeret Verseny – Törökbálint 
 Résztvevők: szakos tanulók, tanárok 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 „Kicsinyek hangversenye” – Vonós munkaközösségi hangverseny (Ek1-2,1.o.) 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 Második félévi óralátogatások a fúvós tanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 Zene és Művészeti Iskolák Magánének Szakos Tanulóinak 20. Balassagyarmati Találkozója 
 Helyszín: Balassagyarmat 
 Résztvevők: magánének szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 Nemzetközi Harmonikaverseny – Ugljevik (Bosznia) 
 Helyszín: Ugljevik (Bosznia) 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 Zeneismeret munkaközösségi értekezlet 
 Téma: Vizsgabeosztás, beiratkozási ügyelet, 1. osztályosok felmérése, zeneirodalom beszámolók 
folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
30. Pihenőnap 
 
MÁJUS 

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
4-11. Írásbeli érettségik 
6. Anyák Napja 
7-11. Zeneirodalom, zeneismeret szóbeli beszámolók 
 Helyszín: iskolaközpont  
 Felelős: munkaközösség-vezető 
10. Madarak és fák napja 
13. VI. Országos Harmonikaverseny - döntő 
 Helyszín: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola – AMI 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
14-től Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneismeret, zeneirodalom 
 Helyszín: tanítási helyszíneken 
21. PÜNKÖSD HÉTFŐ 
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23-ig FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
22. Iskolatanács 10.00 óra 
24. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
24. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE június 1-ig 
26. Hősök Napja – Lukin Fúvószenekar fellépése felkérés esetén 
27. Gyermeknap  
 Vegyes Munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín: Zenei Könyvtár 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 Nyílt nap a zeneakadémián – Harmonikások vendégszereplése 
 Helyszín: Budapest, LFZE 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 Nemzetközi Harmonikaverseny – Újvidék 
 Helyszín: Újvidék (Szerbia) 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 

 
JÚNIUS  

 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
3. Pedagógusnap 
4. A nemzeti összetartozás napja 
8-10. XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – Döntő 
 Helyszín: Kiskunfélegyháza 
 Résztvevők: mélyrézfúvós tanulók  
 Felelős: szaktanár  
8. Munkaközösség-vezetői beszámolók leadási határideje 
4-12. Adminisztrációs napok hangszeres tanárok 
13. TANÁRI KIRÁNDULÁS  
14.  utolsó tanítási nap 
15. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  
15. péntek Tanévzáró Ünnepély 17.00 óra 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
18-22. Tehetséggondozó Zenei Tábor– Érd 
 Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny 
 Helyszín: Szeged 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 ZETA kongresszus – harmonikások vendégszereplése 
 Helyszín: Budapest 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
JÚLIUS  

 Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny 
 Helyszín: Paks 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 

VIZSGÁK 

A 2017/2018. tanév II. félév vizsgái: 2018. május 14 - június 1. 
 A vizsgák megszervezéséért felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes 
 Lebonyolításáért felelősök:  tanszakvezetők 
 
Utolsó munkanap:   2018. június 27. szerda 
Nyári szabadság:   2018. június 28. (csütörtök) – augusztus 22. (szerda) 
A 2018/19-es tanév első munkanapja: 2018. augusztus 23. (csütörtök)  
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VIII.  A NEVELŐTESTÜLET MUNKATERVET ELFOGADÓ HATÁROZATA - LEGITIMÁCIÓ 

 
A 2017/2018. évi munkatervet a nevelőtestület 2017. szeptember 11-én megtartott szakmai 
értekezletén elfogadta. 
 
 
Érd, 2017. 09. 11. 
 

PH 
 
 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
 mb. intézményvezető 
 
 
 
A 2017/2018. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2017. 09. 11. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia  
 szülői munkaközösség elnöke 
 
 

 

A 2017/2018. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2017. 09. 11. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Mézes Gyöngyi 
 intézményi tanács elnöke 
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IX. 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. 
 
 
 
2017. 09. 11. 

 

PH 

  
 
 
 ……………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó 
 mb. intézményvezető 
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ZONGORA MUNKAKÖZÖSSÉG  
MUNKATERVE 

2017/2018 
                                                                  
1. Tanárok, tanulólétszám 
2. Nyári események 
3. Hangszerállomány 
4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
5. A zongora munkaközösség 2017/2018-as tanévre tervezett programja 
6. Egyéb események 
 

1. Tanárok, tanulólétszám 

A tanárok foglalkoztatásában az idei évben történt változás. Két új kollegánk van a tanszakon: Kiss 
Klára Viktória és Papné Tóth Zsuzsanna. Tanszakunkon tíz zongoratanár tanít. 
Növendéklétszámunk többé-kevésbé a múlt tanévhez hasonló. 
“B”tagozatosaink száma egy fő. 
 

2. Nyári események 

Tanévvégi táborban zongoristáink is részt vettek. 
A záró hangversenyen is érdekes produkciókkal szerepeltek így bemutatva a táborban tanultakat. 
 

3. Hangszerállomány 

A felmérések alapján a központban, telephelyeken a kollegák nem tapasztaltak semmi problémát. 
Idén is lehetőség szerint megtörténnek majd a zongorák hangolása. 
A Felső u. 45  9-es termében igény lesz a zongoraszék felújítására. 
 

4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 

Az idei tanévben kiemelten odafigyelünk a hangversenyekre való felkészülésre, a tavaszra tervezett 
„Magyar Zene Fesztiválra”, a közös órák megszervezésére (különösen fontos a tapasztalatcsere és 
konzultáció végett), valamint a B- tagozat bővítésére. 
Fontos célunk és kiemelt feladatunk a minőségfejlesztés és tehetséggondozás. Pedagógiai munkánk 
középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. Feladatunk az iskola és tanszakunk által tervezett 
programok, hangversenyek sikeres lebonyolítása. 
 

5. A zongora munkaközösség 2017/2018-as tanévre tervezett programjai 

Augusztus  
29-én tanszaki évkezdő értekezlet 

Szeptember  
Tanévkezdés, órabeosztás, szülői értekezletek 

Október  
Zenei Világnap-hangverseny 
Őszi művésztanári hangverseny 
Óralátogatások 

November  
16-án munkaközösségi hangverseny (Kamaraterem) 
“B”tagozatos növendékeink hangversenye 

                            
December  

5-én 14.00 Kezdők meghallgatása (Kamaraterem) 
Közös órák, félévi hangversenyek (Kamaraterem) 
Karácsonyi hangverseny 

Január  
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Félévi hangversenyek 
 “B”tagozatosok félévi vizsgája (Kamaraterem) 
Lukin László Emlékhangverseny 

Február           
Első hete: Belső szakmai nap, Téma: Magyar Zene Fesztivál 
Projekt hét (Soltész Anikó, Rostás Zoltán, esetleg Lakos Ágnes meghívása) 
Farsangi hangverseny 

Március           
Közös órák, felkészülés a Fesztiválra 
27-én ” Magyar Zene Fesztivál” 

Április              
27-29-ig Orbán György+ Zongoraverseny  
(Szentendre-regionális verseny), a kollégák egyelőre csak foglalkoznak a gondolattal, hogy 
indítsanak e növendéket 
Tavaszi művésztanári hangverseny 

Május               
Kötelező hangversenyek 
Óralátogatások 

Június              
Év végi vizsgák, nyári tábor 

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

2017/2018-as tanév 
 
1. Tanárok, növendéklétszám alakulása 
2. Nyári események 
3. Hangszerállomány, felszerelés 
4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
5. A tanszak tervezett programjai 
6. Összegzés 

 
1. Tanárok, növendéklétszám (B-tagozatosok száma) alakulása 

A tanszak jelenlegi tanárai: 
- Balázs Péter (furulya, klarinét) 
- Baranyi Anita (fuvola) 
- Maros Ákos (furulya-rézfúvó) 
- Petrus-Bölöni Júlia (furulya-fuvola) 
- Rácz Balázs (furulya-klarinét) 
- Szabó János (furulya-rézfúvó) 
- Tóthné Takács Krisztina (furulya) 
- Tresó Ujhelyi Ágnes (furulya-klarinét) 
- Vida Orsolya (fuvola) 
- Zwickl Ágoston (furulya, rézfúvó, fúvószenekar) 

Változás a tavalyi tanévhez képest, hogy Fiedler Gabriella kolléganőnknek kisbabája született, így 
Balázs Péter helyettesíti. A fiatal kolléga már az elmúlt tanév végén munkába állt iskolánkban. 
B-tagozatosaink száma sajnos folyamatosan csökken, és jelenleg csak fuvolistáink vannak. Baranyi 
Anitánál 1 fő, Vida Orsolyánál 5 fő. Ennek oka nem rekonstruálható pontosan. A rézfúvósoknál az 
elmúlt évben sem nagyon voltak B-tagozatosok, a klarinétos, furulyás B-sek pedig kimaradtak, illetve 
elhagyták iskolánkat. Emellett a jelenlegi terhelés mellett rátermett tanítványaink sem mindig vállalják 
az ezzel járó többletmunkát. 
 

2. Nyári események: 
A vizsgák után iskolánk hagyományosan megszervezte a nyári zenei tábort. A 44 résztvevő között a 
fúvósok magas százalékban képviseltették magukat. Ahogy minden évben a szakmai munka mellett 
számos érdekes délutáni programon vehettek részt a gyerekek és tanáraik. Az utazó programok 
mellett zenei vetélkedő színesítette a palettát, a zárókoncertet pedig az iskola kertjében tarthattuk 
meg. A rövid felkészülési idő dacára nagyon színvonalas kamaraprodukciókat hallhattunk. A 
fúvószenekarnak is voltak programjai a nyár folyamán, ezekről a fúvószenekari munkatervben lehet 
tájékozódni. 
 

3. Hangszerállomány, felszerelés  
Iskolánk a tavalyi tanévben több új fuvolát kapott részben a fenntartó hozzájárulásával, részben az 
alapítvány segítségével. Ennek ellenére- a tantárgy bővítése miatt – még mindig használatban vannak 
selejt minőségű fuvolák. Egy kisméretű kürt beszerzése az elmúlt tanévben régi igényt elégít ki, 
azonban a rézfúvósoknál is hiányok vannak. Tuba és tenorkürt hangszerekre lenne szükség, de mivel 
ezek beszerzési költsége igen magas, a régiek javíttatása és karbantartása feltétlenül szükséges. Az 
érdeklődő gyerekek örvendetes gyarapodása miatt új klarinétokra is szükség van.  A furulyák 
beszerzését az alacsony árak miatt viszont a szülőkre bízzuk. Ismételten hangsúlyozni kell azonban, 
hogy a tantervi előírások alapján a barokk hangszereket kell megvásárolni! 
 

4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
Az év eleji tanszaki megbeszélésünk alapján a következő feladatokat tűzte ki a tanszak: 
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- a hagyományos fúvós tanszaki események rendezett megszervezése. Ide tartoznak a kezdők 
hangversenye, az össz-tanszaki hangverseny, a közös órák és a kötelező félévenkénti 
osztályhangversenyek. A korábbi tapasztalatok alapján elhatároztunk, hogy a kezdők 
hangversenyét két helyszínen rendezzük meg: a Kőrösi iskolában az ottani gyerekek számára, 
a központban pedig az összes többi tanulónak. A változtatás az évről évre jelentkező 
túlzsúfoltság tette szükségessé: a kamaraterem szűkössége és az ebből következő esetenkénti 
türelmetlenség, helyhiány és magatartási problémák negatív érzéseket keltettek a 
szereplőkben és a közönségben egyaránt. 
A közös órák telephelyenként elosztott megszervezése jól bevált, idén is hasonlóképpen 
tervezzük. 

- Az alakuló értekezleten felmerült korrepetíciós problémák mentén a fúvós tanszak vállalta, 
hogy a második félévi hangversenyeket szétterítjük a március eleje és május közepe közötti 
időszakban. Bízunk benne, hogy a tavalyi év végén kulminálódó problémákon ezzel enyhíteni 
tudunk. A kollégák konkrétan vállalták, hogy melyik hónap melyik harmadában szervezik majd 
meg ezeket. 

- A fuvola tanszak tervezi, hogy részt vesz a IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyen, a 
rézfúvós tanszak pedig a XII. Országos Mélyrézfúvós versenyen. A versenyek időpontjai a 6. 
pontban szerepelnek. 

- Szeretném a kollégák figyelmét továbbra is felhívni a furulyaoktatás hiányosságaira. Sokszor 
csak „előkészítő” hangszernek szánjuk a furulyát, de ha tanulónk mégis kitart mellette, fontos, 
hogy elfogadható, szabályos alapokat adjunk. 

- A Lukin-napok rendezvénysorozatára felkértük Lehotka Ildikót, hogy tartson előadást a 
zenehallgatás témakörében, jelenlegi tanulmányai alapján. Ezt a tervünket a zongora- és a 
szolfézs tanszakkal közösen határoztuk el. 

- Ezen túlmenően arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy a tanévet a nyugodt szakmai 
munkára fordítjuk.  
 

5. A tanszak tervezett programjai időrendben 
Szeptember: évkezdés, tanszaki értekezletek, befizetés, szülői értekezletek.  
Október: részvétel a zenei világnapi hangversenyen. 
November: B-tagozatosok hangversenye. Óralátogatások az első félévben. Össz-tanszaki hangverseny 
21-én. 
December: Első félévi (karácsonyi) tanszaki hangversenyek. Részvétel a központi szervezésű 
karácsonyi rendezvényeken.  
Január: B-tagozatosok vizsgája. Első félévi tanszaki koncertek. Felkészülés fuvolaverseny területi 
válogatóra. Részvétel a Lukin-napok rendezvényein. 
Február: IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny területi válogató 5-16-a között. Pest megyei helyszín: 
Pomáz. Részvétel a farsangi rendezvényen. 
Március: Kezdők hangversenye bontásban. Központban 19-én. Második félévi hangversenyek-1. IX. 
Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 23-25 között, Kaposvár. 
Április: XII. Országos Mélyrézfúvós verseny területi válogató 11-23 között. Pest megyei helyszín: 
Veresegyház. Második félévi hangversenyek-2. Második félévi óralátogatások. 
Május: Felkészülés a vizsgákra. Második félévi hangversenyek-3.  
Június: XII. Országos Mélyrézfúvós verseny 8-10 között, Kiskunfélegyháza. Zenei tábor részvétel. 
 

6. 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, 2017. augusztus 31.  

Vida Orsolya 
munkaközösség-vezető  
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
A 2017-2018-AS TANÉVRE 

 
1. Tanárok, növendéklétszám alakulása 

2. Nyári események 

3. Hangszerállomány 

4. A munkaközösség céljai, feladatai, tervei 

5. Programok felsorolása 

6. Egyéb események programok 

 
1. Tanárok, növendéklétszám alakulása. 
Tanszakunkon, szeptembertől személyi változások történtek. Nagy örömünkre, Simányi Andrea 
kollégánk, egy éves távollét után ismét munkaközösségünk tagja lett.  Úgy szintén örömmel 
köszönthetjük csapatunkban régi-új kollégánkat, Hanischné Farkas Annát, aki az intézményvezető 
helyettesi munkája mellett, 4 órában hegedűt fog oktatni. A tanítási helyszínek nem változtak, így 
minden kolléga a saját telephelyén látja el a zeneoktatást: Horti Ágnes, Haniscné Farkas Anna és Rédai 
Erzsébet a központi épületben, Simányi Andrea és Rédai Erzsébet a Széchenyi iskolában, Czidorné K 
Erika a Gárdonyi és a Kőrösi iskolákban.  „B” kategóriásaink létszáma 8 főből áll: 7 hegedű és 1 
gordonka szakos tanulóból. 
 
2. Nyári események 
A tanévzárást követően, zeneiskolánk ismét megrendezte a nyári zenei tábort. Erre a programra 
tanszakunkról 8 hegedűs, 2 csellista és még egy vendég hegedűs Erdélyből jelentkeztek, így 
összeállhatott egy kis létszámú zenekar, melynek szólamait Horti Ágnes és Rédai Erzsébet tanítatták 
be. A kis zenekar kiegészült még két szóló furulyással is. A táborzáró hangversenyen egy zenemű 
ősbemutatójára is sor került: Bársony Viktor hegedűre és fuvolára írt darabját maga a szerző és Nelli 
nővére adták elő. A zongorakíséret komponálásában Rostás Zoltán tanár úr segédkezett.  Szintén 
Viktor átiratában hallhattuk Paganini 24-es számú Caprice művét. Augusztus 13-án néhány tanárunk 
hangversenyt tartott a Topoly utcai Nagyboldogasszony templom ünnepségén. 
 
3. Hangszerállomány 
Az elmúlt tanévben hangszerparkunkat két hegedűvel (1 feles és 1 háromnegyedes hangszerrel) 
bővítettük. Az idei tanévben, ha sikerül, szeretnénk még egy-két egészes méretű, jobb minőségű 
hangszert beszerezni. Minden évben igény mutatkozik a tartozékok (húrkészletek, hídpárnák, stb.) 
vásárlására és a hangszerkiegészitők felújítására (vonók szőröztetése). Néhány új tokra is szükségünk 
lenne, a régiek már eléggé leamortizálódtak. 
 
4. A munkaközösség céljai, feladatai, tervei 
Célunk továbbra is, a zeneoktatáson keresztül, tanulóink művészeti ismereteinek a kialakítása, 
elsajátítása. A hangszeres órákon elért pozitív élmény segítségével tudjuk a gyermekekben 
kifejleszteni az esztétikai érzékenységet, ami egyben személyiségformáló hatással is rendelkezik. 
Fontos feladatnak tartom tanszakunkon a kiegyensúlyozott és összehangolt munkát. Feladataink közt 
kiemelt helyet foglal el a tehetséggondozás, ahol nagy hangsúlyt kell fordítanunk a tehetségesebb 
tanulóink művészi kifejezőkészségének a formálására, zenei kreativitásuk fejlődésére. Terveink közt 
szerepel részt venni országos versenyeken, tovább folytatni a „Kis kezek, nagy mesterek” házi 
versenyünket, lehetőség szerint részt venni szakmai előadásokon. Nem utolsó sorban szeretnénk a 
meglévő, kis létszámú Lukin vonószenekarunkat újabb tagokkal feltölteni. 
 
5. Programok felsorolása 
Szeptember 

 Szülői értekezletek lebonyolítása, 25-én a házi versenyünk szakmai megbeszélése. 
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Október 
 6-16 Zenei Világnapi hangverseny, 6-16 között a Friss Antal gordonkaverseny területi 

válogatója a szentendrei Vujíicsics Tihamér zeneiskolában,  
 őszi tanári hangverseny,  
 31-én a szeptemberben beiratkozott tanulóink meghallgatása, szakmai megbeszéléssel 

egybekötve. 
November 

 „B” kategóriás tanulóink hangversenye. 
December 

 1. „Kis kezek nagy mesterek” házi verseny, tanszaki hangversenyek, Karácsonyi hangversenyek 
lebonyolítása. 

Január 
 „B” kategóriás tanulóink félévi beszámolója, Lukin emlékhangverseny. 

Február 
 Farsangi hangverseny megrendezése, Lukin Projekt hét. 

Március 
 20 és 30 között skála-etűd vizsga. 

Április  
 Tavaszi tanári hangverseny, „Kicsinyek hangversenye” (EK1,EK2, 1évfolyamosok részére). 

Május 
 Első hetére tervezzük a kamaracsoportjaink és a Lukin vonószenekar vizsgahangversenyét, 

tanszaki hangversenyek lebonyolítása, hangszeres beszámolók elindítása. 
Június 

 Hangszeres vizsgák folytatása, évzáró. 
 
6. Egyéb események 
Tanulóink és tanáraink rendszeres résztvevői egyéb iskolai és iskolán kívüli programoknak, 
rendezvényeknek. Ide sorolom a szerepléseinket különböző Városi rendezvényeken, mint pl: október 
23-ai ünnepségen, néhány érdi templomban megtartott Adventi hangversenyeken, Újévi koncertek, 
hangszerbemutatók hangversennyel egybekötve néhány óvodában. Tanulóink aktív résztvevői az 
iskolákban megtartott „Ki mit tud” versenyeken, fellépnek az iskolájuk Karácsonyi hangversenyén, 
Anyák napi ünnepségeken. 
 
 
Érd, 2017. augusztus 31.              
 
 
 
 

Czidorné K. Erika 
munkaközösség-vezető 
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A VEGYES MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2017/18-as tanév 
 
1. Tanárok, növendéklétszám (B-tagozatosok száma) alakulása 
2. Nyári események  
3. Hangszerállomány, felszerelés 
4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei (pl. versenyek, fesztiválok, saját rendezésű hangversenyek,   

kurzusok, egyéb pedagógiai feladatok, célok)                 
5. A tanszak tervezett programjai időrendben (hónapokra, ha tudjuk, napokra lebontva) 
6. Egyéb események, programok 
 
1. Tanárok, növendéklétszám (B-tagozatosok száma) alakulása  
Munkaközösségünkben ez a tanév is személyi változásokkal indul. Gitárosaink közül Derzsi Zsolt és 
Kiss Bálint András kiléptek, növendékeiket Bellák Miklós fogja átvenni. Nagy örömünkre dr. Csiginé 
Szóka Júlia magánének-tanár ismét hozzánk tartozik. Másik két gitárosunk: Urbán Tibor (100%) és  
Palatin Eduárd (óraadóként fél tanszakkal) továbbra is velünk dolgozik, hasonlóképpen Szokolai 
Zoltán (harmonika) és Mézes Gyöngyi (ütőhangszer). A gitáros tanárváltások miatt néhány növendék 
kiesik a létszámból, és a várólistások számát fogja  gyarapítani, vagy lemond gitártanulási ambícióiról. 
A magánénekeseknek köszönhetően B-tagozatosaink száma 3-mal nő, a harmonikásoké pedig a tavalyi 
sikeres versenyeztetések miatt 6 főre duzzad. Az ütősöknél marad 2 fő. 
 
2. Nyári események 
A júniusi zenei táborban a gitárosokkal ezúttal új kollégánk, Bellák Miklós foglalkozott, az ütősökkel 
pedig – mint eddig is – Mézes Gyöngyi. Mivel ez utóbbiak az alkalmi – kezdőkből álló – fúvós-
zenekarban is közreműködtek, derekasan helyt álltak a záróesten, különösen kamaraegyüttesi 
műsorukkal. 
Június végén harmonikásaink két nemzetközi versenyen is indultak, a következő szép     
eredményekkel:  
Szeged:  
     Szokolai Lóránt – 1. helyezés + Tabányi Mihály különdíj 
     Péter-Szabó Alex – 2. helyezés + különdíj 
     Majoros Bence – 4. helyezés 
     Albert Mihály – 5. helyezés 
     Majoros Máté – 7. helyezés 
Paks: 
     Nemzeti kategória: 
     Albert Mihály – ezüst minősítés 
     Nagy Réka – arany minősítés 
     Szokolai Lóránt – Grand Prix 
     Nemzetközi kategória: 
     Nagy Réka – ezüst minősítés 
     Szokolai Lóránt – arany minősítés 
 
     Aug. 26-án Alsó utcaiak bálja – ütősök a fúvószenekarban 
 
3. Hangszerállomány, felszerelés     
Reméljük, az idei tanévben sikerül valamilyen módon megfelelő harmonikát vásárolnunk, valamint az 
ütőtanszak számára egy komplett gong-készletet, mivel ilyen hangszerrel egyáltalán nem 
rendelkezünk. 
 
4. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei (pl. versenyek, fesztiválok, saját rendezésű 
hangversenyek,  kurzusok, egyéb pedagógiai feladatok, célok) 
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Magánénekeseink a hatvani Barokk fesztiválon és a balassagyarmati versenyen kívánnak részt  
venni, valamint ők szervezik zeneiskolánk tavasszal megrendezendő regionális versenyét.  
A harmonikások az idei tanévben készülnek az országos harmonikaversenyre. 
Az elmúlt tanév problémáin okulva az idén már szeptemberben megszervezünk egy belső szakmai 
találkozót a gitárosok számára, ahol ki fognak alakítani egy egységes követelményrendszert, és 
módszertani kérdéseket is megbeszélhetnek. 
Az ütőtanszakon újfajta igény jelentkezett már az elmúlt tanévben: az autizmus különböző típusait 
mutató gyerekek fejlesztése az ütőhangszerek alkalmazásával. Az elmúlt sikereken felbuzdulva a 
következőkben is folytatjuk ezt a tevékenységet. 
 
5. A tanszak tervezett programjai időrendben (hónapokra, ha tudjuk, napokra lebontva) 
    Szeptember  
    Szülői értekezletek megtartása 
    Gitárosoknak belső szakmai találkozó 
Október  
    Zenei világnapi hangverseny 
    7. Magyarok vására – ütősök részvétele a fúvószenekarban 
    Őszi tanári hangverseny 
November  
    B-tagozatosok koncertje 
    Vegyestanszaki hangverseny 
December 
    5-6. Mikulás-ünnepségek 
    12. Barokk fesztivál, Hatvan – magánénekesek részvétele 
    Bp. Fonó: jótékonysági hangverseny harmonikások közreműködésével 
    Tanszaki hangversenyek 
    Karácsonyi hangversenyek 
Január 
    B-tagozatosok vizsgája 
    20. A Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából magánénekesek fellépése a Gárdonyi iskolában 
    Lukin Napok 
    Bp. XIII. ker. zeneiskola Harmonikafesztivál 
Február 
    Farsangi hangverseny 
    Magánénekesek koncertje a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskolában 
Március 
    15. Térzene – ütősök részvétele a fúvószenekarban 
    Regionális magánének-verseny 
    Pestlőrinc, Dohnányi zeneiskola: Országos Harmonikaverseny selejtező 
Április 
    Balassagyarmat verseny – magánénekesek 
    Tanszaki hangversenyek 
    Tavaszi tanári hangverseny 
    Ugljevik (Bosznia) Nemzetközi Harmonikaverseny      
Május 
    Tanszaki hangversenyek 
    Vegyestanszaki hangverseny  
    Bp. Zeneakadémia: Nyílt nap harmonikások  
    13. Bp. XIII. ker. zeneiskola Országos Harmonikaverseny – döntő 
    Újvidék (Szerbia) Nemzetközi Harmonikaverseny     
    26. Hősök Napja - Térzene – ütősök részvétele a fúvószenekarban 
Június 
    Zenei tábor – gitárosok, ütősök 
    Szeged: Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny     
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    Bp. Óbudai Társaskör: ZETA – harmonikások 
 Július 
    Paks: Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny     
 
6. Egyéb események, programok 
    A tanév során adódó zeneiskolai és zeneiskolán kívüli meghívásoknak szívesen eleget teszünk. 
   
 
 
Érd, 2017. 08. 31.                                                                                                   
 
 

                                                                                                      Mézes Gyöngyi 
                                                                                                                               munkaközösség-vezető 
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ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2017/2018 TANÉV 

 
1. Tanárok, növendéklétszám alakulása 

2. Nyári események 

3. Tanítási helyszíneink 

4. Eszközeink 

5. Az idei tanév céljai, feladatai 

6. A tanszak tervezett programjai 

 
1. Tanáraink: 

Az idei tanév sok változást hozott tanszakunkon. Távozott iskolánkból Barta Viktória kolléganő, aki 
egyben a tanszakvezetői feladatokat is ellátta. A tanszak irányítását Haász Csilla vette át. GYES-ről tért 
vissza Schubert Tamásné, és egy új kolléganő is tanszakunk tanára lett: Molnár-Farkas Magdolna. Így 
idén hét kolléga látja el a szolfézsoktatást iskolánkban. 
Három teljes állásban dolgozó kollégánk: Endrődi Hajnalka, Haász Csilla, Lehotka Ildikó. 45 %-ban 
Molnár-Farkas Magdolna, Perger Judit és Schubert Tamásné, óraadóként pedig Tóthné Takács 
Krisztina látja el a feladatokat. 
 

2. Nyári események: 
„Tánckarakterek a reneszánsztól a 18. századig” című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési 
programon vett részt Haász Csilla kolléganőnk 2017.augusztus 24-26.-ig, Budapesten. Az itt gyűjtött 
tapasztalatokat és ismereteket valamilyen formában szeretnénk a tanszakkal is megosztani. 
 

3. Tanítási helyszíneink:  
Eddig a Zeneiskola központi épületén kívül öt kihelyezett tagozatán tanítottunk (Érdligeti, Túr utcai, 
Kőrösi, Gárdonyi és Teleki iskola). Idén nagy örömünkre – kísérleti jelleggel – a Marianum iskolában is 
indíthatunk négy csoportot.  
Csoportok eloszlása a tagozatok között: 

 Központ (Marianum) – 25 csoport 
 Érdliget – 4 csoport 
 Túr utca – 2 csoport 
 Kőrösi – 11 csoport 
 Gárdonyi – 5 csoport 
 Teleki – 1 csoport 
 Móra – 1 csoport 

 
4. Eszközeink: 

A színvonalas oktatáshoz 2 db CD-lejátszóra lenne szükségünk a kihelyezett tagozatokon. A többi 
helyszínen a szükséges technikai eszközök rendelkezésünkre állnak. 
 

5. Az idei tanév céljai, feladatai: 
 

- új kapcsolatok kialakítása környező települések iskoláival, így szeretnénk közelebbről 
megismerkedni az ott tanító szolfézstanárok oktatási módszereivel, 

- a Marianum iskolában beinduló csoportok és az új kolléganő támogatása, segítése,  
- szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal, 
- egy iskolai kórus létrehozása, ill. az azt vezető kolléganőnk támogatása 
- közös szereplések, fellépések a fúvós és vonós zenekarral, 
- felzárkóztató szolfézscsoport beindítása, 
- előadások szervezése a zenei könyvtárban. 
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6. A tanszak tervezett programjai: 
Szeptember 
Szolfézscsoportok kialakítása és elindítása. Szülői értekezletek megtartása. 
Október 
Stiblo Anna bemutatója egy kottaszerkesztő programról, amely remélhetőleg jól használható lesz a 
zeneoktatásban. 
November 
„Reneszánsz és barokk táncok” című előadás az iskola tanárainak (Berg Andrea és Haász Csilla) 
December 
Karácsonyi koncerteken való közreműködés, szereplés 
Január 
Ismeretterjesztő előadás – Táncok a zenében 
Február 
A projekthét keretén belül zenehallgatás témában előadást tart Lehotka Ildikó. 
Tanulmányi kirándulás. A pomázi zeneiskolában szeretnénk megismerni Pozsár Eszter módszerét, 
amely hatékonyan segíti a fejlesztésre szoruló gyerekek zenei oktatását. 
Március 
Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztivál szervezése és lebonyolítása. 
Április 
Törökbálinti Regionális Szolfézsversenyen való részvétel. Felkészülés az évvégi vizsgákra, 
beszámolókra, tesztek megíratása. 
Május 
Összefoglaló órák megtartása, alapvizsgák lebonyolítása. 
Június 
Zenei táborban való aktív részvétel 
 
 
Érd, 2017. augusztus 31. 
 

Haász Csilla 
munkaközösség-vezető 
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A Lukin László AMI 
gyermek fúvószenekarának munkaterve 

2017/2018  
 

1. Helyzetelemzés 
1.1. Fellépések a nyári szünetben és egyéb szakmai programokon való részvétel 
1.1.1. Fúvószenekar vezetők országos szakmai konferenciája - Tamási  

 
A tanév végén 2017. június 15.-én egy számomra nagyon hasznos továbbképzésen vehettem részt 
Tamásiban. 
Az alábbi előadások hangoztak el: 
 

1. „Zenekari ülésrend kialakítása a választott darabokhoz - befúvás, hangolás, zenekari 
próba felépítése és vezetése” - interaktív előadás 
 Előadó: Markovics Gábor - a Csokonai-díjas Tamási Koncert-Fúvószenekar karmestere, a 
MAFUMASZ elnökségi tagja 

 
 2. „Magyar indulók vezénylése és előadásmódjai” 

 Előadó: Horváth Adrián zeneszerző, Pápa Város Fúvószenekarának karmestere, a MAFUMASZ 
elnökségi tagja  

   
 3. „Választott darabok partitúrájúnak elemzése, a hangzáskép és stílusismeret” – 
interaktív előadás 
 Előadó: Szabó Ferenc - a Győri Széchenyi István Egyetem tanára, a Győri Symphonic Band 
karmestere, a MAFUMASZ elnöke 
 
 

Számomra talán a legérdekesebb Markovics Gábor előadása volt, aki a figyelmünkbe ajánlotta Hans 
Lussenburg zenekari iskoláját, amelynek első kötete, kottatárunkban is megtalálható, így már tudtam, 
mivel fogok a nyári táborunkra készülni. 
 

1.1.2. Évzáró ünnepély - 2017. június. 16. 
 
A zeneiskola tanévzáró ünnepélyén, a Himnusz és a Szózat eljátszása mellett két darabot is 
előadhattunk: 
A hegedűs a háztetőn musical részleteit John Moss, majd a Best of Queen című válogatást Paul Murtha 
hangszerelésében.  
 
25 tagú zenekar játszott: a 19 zeneiskolai növendék mellett Krizsán Bence és Oszlács Viktória 
klarinéton, Brunczvik Mátyás szaxofonon, Zobolyák Attila harsonán, Boris Arrate Veranes tubán, 
illetve Maros Ákos kürtön segített nekünk. Mézes Gyöngyi most nem játszott semmilyen hangszeren, 
de a férjének segített a kottaolvasásban. 
 

1.1.3. Nyári tábor - 2017. június 19-23. 
 
A zeneiskolai nyári táborában részt vevő gyermekekből fúvószenekart alapítottam, amivel a táborzáró 
koncerten felléptünk. A tananyag a Lussenburg zenekari iskolának első kötete volt. Előzetes terveimet 
felülírta, hogy a részt vevő fuvolisták egy része csak 1b előjegyzésig tudott kottát olvasni, ezért az 
iskolával nem tudtunk folyamatosan haladni, bizonyos részeket át kellett ugranunk. A részt vevő 
gyerekek számára hasznos volt a foglalkozás, jó alapokat kaptak a közös zenéléshez, legtöbbjük még 
sohasem játszott zenekarban.  
Köszönöm a szólampróbákat tartó kollégáknak a felkészítést, hogy a kamaradarabok mellett a 
fúvószenekari darabok átvételére is szakítottak időt óráikon. Külön köszönöm Baranyi Anitának a 
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tábor elején való segítő észrevételét, amikor rosszul akartam használni az iskolát és Vida Orsolyának a 
táborzáró koncerten a fuvolisták hangolásával kapcsolatos szintén tanulságos észrevételeit.    
A záró koncerten a Lussenburg iskola darabjai hangzottak el. 
 

1.1.4. Alsó utcai bál - 2017. 08. 26. 
 
Antunovits Antal önkormányzati képviselő úr felkérésére harmadszorra játszottunk az utcabálon. 
Délután 16.00 órától egy 20 perces műsort adtunk. A próbákat augusztus 22.-én kezdtük, és minden 
este 2 órás próbát tartottam a fellépésig, négy alkalommal. A zenekar kis létszámú volt, de arányaiban 
teljes, minden gyermek eljött minden próbára, így jól fel tudtunk készülni a koncertre, egy könnyű 
műsorral. Mézes Gyöngyi tanárnő is a segítségemre volt a próbákon. 

Műsorunk:  

1. Higgins: American spirit – march 

2. Susato: Rondino 

3. 1848-as katonadalok 

4. Hancock: Watermelon Man  

5. Y.M.C.A.   

6. Deep Purple: Smoke on the Water 

7. Eye of the Tiger 

 
11 tagú zenekar lépett fel: 8 zeneiskolai növendéken kívül, Oszlács Viktória klarinéton, Boris Arrate 
Veranes tubán és Mézes Gyöngyi tanárnő ütőhangszereken játszott. 
 

1.1.5. Új kottatároló szekrény 
 
A Hősök napján keresett pénzből, 9.900 Ft.-ért, a Jófogás.hu-n keresztül egy használt Erik (Ikea) két 
fiókos szekrényt vettem, amit négy órás munkával Boris Arrate Veranes segítségével a már meglévő 
hasonló 3 fiókos szekrényre rögzítettem. Így kottatárló kapacitásunk bővült. 
 

2. Szakmai feladatok, célok 
2.1. A zenekari tagság bővítése, megtartása 

Ebben a tanévben arról hallottam, hogy zeneiskolai kórus is fog alakulni, amit a szolfézsból 
alapvizsgázó növendékek szintén választhatnak. Ennek örülök, de kértem Haász Csilla kollégámat, 
hogy a tagtoborzás, ne a fúvószenekar rovására történjen.  
A számomra hasznos fúvós hangszeresek legyenek mindenképp a fúvószenekarba irányítva.  
Valószínűleg a kórus vonzóbb alternatíva lesz, mivel nem szombaton próbálnak, és egyelőre nincs éves 
szinten 12 fellépésük. 
Akikre mindenképp szükségem van: klarinétosok, szaxofonosok, rézfúvósok.  
Fuvolistákból és az ütősökből mértékkel, de át tudok engedni a kórus számára növendékeket.  
De itt is jó lenne, egy konzultáció akár a szaktanárokat is bevonva, hogy ne a legtehetségtelenebb 
növendékek kerüljenek a fúvószenekarba, és a tehetségesek a kórusba. 
Biztosan lesz olyan növendék is, aki mindkettő foglalkozásra szeretne járni, aztán egyiket sem fogja 
rendesen csinálni. 
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Úgy érzem, valamilyen szinten felülről szabályozni kellene a gyerekek elosztását, hogy ne a szülők 
akarata, „kényelmessége” döntsön.  
A szombati próbákon én is szívesen változtatnék, átraknám valamelyik hétköznap estére, de 
tapasztalatom, hogy a szintén tanító kollegákat esténként zavarom, akkor is, ha bemegyünk valamelyik 
félreeső terembe, tehát ameddig nem épül fel egy új zeneiskola, vagy esetleg a hátsó épület nem kap új 
funkciót, és hangszigetelést, hogy a szomszédot a kiszűrődő hang ne zavarja, nem tudunk a szombat 
délelőtti próbaidőponton változtatni. 
 

2.2. Repertoár bővítése, kottatár bővítése 
A Hal Leonard kiadó kínálatából egy mű keltette fel érdeklődésemet, ami a Tamási továbbképzés egyik 
elemzett darabja is volt: Jan Hadermann: Three Times A Tune című műve, amiről Falvy Mártától fogok 
ajánlatot kérni. 
 

2.3. Magasabb zenei színvonal elérése 
Az előző hét 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 
részre bontva. A fafúvósoknak Baranyi Anita tart szólampróbát, az ütőhangszereseknek Mézes 
Gyöngyi. A próbákat szombat délelőtt tartom, és alkalmanként péntek este. A Tamásiban megismert 
Lussenburg zenekari iskola 2. kötetével a nagyok is fejlődhetnek, egyelőre az első tíz oldalt sikerült 
megszereznem Tabról Sternóczky László kollégától. A nyáron sikerült antikváriumból megvásárolnom 
Eördögh János: Fúvószenekar-vezetők kézikönyvét, ami a zeneiskolai fúvószenekari-vezetők 
módszertana. Először 1959-ben adták ki, én most egy 1979-ben másodszor kiadott példányhoz 
jutottam hozzá. Majdnem 40 elteltével is hasznos olvasmány, és megállapításai megszívlelendőek, már 
azért is, mert azóta sem született hasonló, magyar nyelvű, mindenre problémára  kitérő, fúvószenekari 
módszertani jegyzet. 
 

2.4. Javítások, eszközbeszerzések, tárgyi feltételek 
Alapítványi igények a kottán kívül: 
1 kínai kottaállványom megint eltört, ezt szeretném pótolni egy jó minőségű német K§M 
kottaállvánnyal, ezen kívül szeretnék 1 csomag SUMMERA függőmappát, aminek ára változatlan 2.990 
Ft. Illetve az új fiókomba érdemes lenne beszerezni egy SUMMERA 6 rekeszes fiókbelsőt, amiben 
szelektálni tudom a ceruzákat, ragasztókat, és mindenféle apró dolgokat. Ennek ára: 1.490 Ft.  
A maradék zenekari pénzből (31.000 Ft) kisdobot szeretnénk vásárolni állvánnyal, amire várom a 
Mézes Gyöngyi kollégámtól az ajánlatot. A jelenlegi kisdob állványa állandóan összecsuklik. A zenekari 
kirándulás nyáron nem jött össze, nem jelentkezett legalább tíz gyermek egyik időpontra sem, így 
most a pénzt a zenekar számára használható tárgyi eszközökre költjük el.  
 

3. Tervezett fellépések, szakmai programok 
 
I. félév                   
Október 7.  Magyarok Vására 
December  Zeneiskolai Karácsonyi Koncert   
                                Együttesek 
II. félév 
Február     Zeneiskolai farsangi bál    
Március 15.  Térzene a koszorúzó ünnepségén felkérés esetén 
Május 26.  Hősök napja felkérés esetén 
Június   Nyári tábor Érd 
 
 
 

Zwickl Ágoston 
zenekarvezető 
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A LUKIN LÁSZLÓ IFJÚSÁGI VONÓSZENEKAR MUNKATERVE 
a 2017/2018-as tanévre 

         
A Zeneiskolában működő Lukin Gyermek Vonószenekar és a felnőtt Érdi Kamarazenekar szervesen 
együttműködik, átjárhatóság van köztük, a felnövekvő tanulók részt vehetnek a felnőttek munkájában, 
kipróbálhatják képességeiket, vagy visszaléphetnek a gyermekek közé, ha nem érzik érettnek magukat 
a nagyobb feladatokra. 
Az elmúlt tanévben 7 növendékünk élt ezzel a lehetőséggel, dolgozott együtt, és állt helyt az Érdi 
Kamarazenekarban. Az új tanévben választhatnak, és az ezzel járó változás meghatározza a zenekarok 
munkatervét, programját is. 
Néhányan már jelezték, hogy szívesebben játszanának az ifjúsági zenekarban, mint a túl nagy 
követelményt támasztó félprofi együttesben. 
Így a nagyobb diákokkal kiteljesedve a Lukin Ifjúsági Vonószenekar éves munkaterve a 
következőképpen alakul: 
 
Szeptember:  Felkészülés, tanulás, egységes tiszta vonós hangzás kialakítása. 

 Megemlékezés Kodály Zoltánról születésének 135., halálának 50. évfordulóján. Művek: 
Kodály: Gavott, Biciniumok,  

 Triciniumok és Gyermekkarok átiratban.    
                                          

Október:         A Zene Világnapján rövid szereplés 
 
November:     Barokk művek tanulása:  Vivaldi, Corelli, Bach, Händel, 
                        megszerezhető kotta esetén: Purcell: Tündérkirálynő részletek 
 
December:     Fellépés a Zeneiskola karácsonyi hangversenyén. 
                                                                                                                
Január:         Készülődés a Farsangra, keringők, polkák tanulása 
 
Február:         Részvétel a zeneiskolai farsangon. 
 
Március:         Klasszikus, romantikus művek tanulása 
 
Április:            Vizsgahangverseny  a vonós tanszak más kamaracsoportjaival közösen 

 
Május-Június:   Az Érdi Kamarazenekar készül Erdélybe Koltó és Nagybánya vidékére. A gyermekekkel 

közös utazást és közös koncerteket tervezünk.      
 

Ebben a tanévben a KÓRUS megalakulása lehetőséget nyújt oratórikus művek közös előadására, a 
fúvósokkal összefogva akár szimfónikus összeállításban is. ( Pl. Charpentier: Te Deum, vagy Bach 
művek) Úgy érzem, ez az összefogás szorosabbra fűzi a zeneiskola diákjainak közösségét, és még több 
zenei élményben részesítheti az eddigieknél, bensőségesebb légkör alakulhat ki.  
Örömmel várom az együttműködést. 

                                                                                       
Érd, 2017. szept. 1.       
 
 

                                                                     Rédai Erzsébet 
                                                                                                           zenekarvezető 
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A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
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 
2017/2018-as 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 * *    *     *  

rendkívüli értekezletek  * * *  *  *     

biztonságtechnikai előírások, oktatás *            

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

kulcshasználat aktualizálása  *         *  

éves munkaterv elkészítése  *           

ünnepélyes tanévzáró megszervezése           *  

elméleti csoportok beosztása   *           

beiratkozások, térítési,- tandíj befizetések  *     *      

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

 *           
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pedagógus továbbképzés éves terv összeállítása, korrekciója  *      *     

ügyeleti rend kialakítása  *           

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

 *  *   *  *  *  

SzMK összejövetel  *     *    *  

törzslapok leadása   *          

statisztika   *          

KIR adatszolgáltatás (tanuló és pedagógus változások jelentése)   *   folyamatos  

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           *  

pedagógus önértékelések folyamatos 

óralátogatások folyamatos 

alapítvány folyamatos 

beszerzések folyamatos 

dekoráció, hirdetések állapota folyamatos 

gyermekbalesetek megelőzése folyamatos 

honlap karbantartása folyamatos 

kapcsolatteremtés más intézményekkel, testvériskola folyamatos 
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közéleti tevékenység folyamatos 

menedzselés folyamatos 

munka-, tűz- és vagyonvédelem folyamatos 

pályázatok folyamatos 

taneszközök, hangszernyilvántartás, karbantartás folyamatos 

nem pedagógusdolgozók munkavégzése folyamatos 

tisztaság folyamatos 



 


