
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2017-2018 
Érdi Tankerületi Központ 

PA0501 

LUKIN LÁSZLÓ 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

OM 039974 
2030 Érd, Felső u. 33. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
        

  
 

 

 

 

 
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2017/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IKT.SZ.: 280-6/2018 
 

  



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2017-2018 
 

 1 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
Vezetői összefoglaló .............................................................................................................................................................................................. 3 
1.  Pedagógiai folyamatok .................................................................................................................................................................... 5 
  1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról ........................................................................... 5 
  1.2.      Az intézmény alapdokumentumainak módosítása.................................................................................................................. 6 
2.  Személyiség- és közösségfejlesztés .......................................................................................................................................... 7 
  2.1.  Tanulók szociális háttere ................................................................................................................................................................... 7 
  2.2. Gyermekvédelmi munka áttekintése ............................................................................................................................................ 7 
    2.2.1. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői ...................................................................................................... 7 
    2.2.2.  Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása ...................................................................................................... 7 
    2.2.3. Szociális problémák, deviancia ....................................................................................................................................................... 7 
    2.2.4. Prevenciós munka ................................................................................................................................................................................. 7 
  2.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei ................................................................................................................................... 7 
  2.4. Települési rendezvények, programok .......................................................................................................................................... 7 
  2.5. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei .................................................................................................................. 7 
3.  Eredmények ........................................................................................................................................................................................... 7 
  3.1. Tanév végi eredmények...................................................................................................................................................................... 7 
  3.2. Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint .......................................... 7 
  3.3.  Továbbtanulási mutatók .................................................................................................................................................................... 7 
  3.4. Vizsgaeredmények ................................................................................................................................................................................ 7 
  3.5. Tanulói és tanári elismerések .......................................................................................................................................................... 8 
  3.6. Lemorzsolódási mutatók ................................................................................................................................................................... 8 
  3.7. Neveltségi mutatók, nevelő-oktató munkában elért eredmények .................................................................................. 8 
  3.8. A belépő gyermekek felkészültsége .............................................................................................................................................. 8 
  3.9. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés ............................................................................................................. 9 
    3.10. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége ................................................................................................... 9 
    3.11. Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége (Móra, zeneóvoda) ................................................. 9 
    3.12. A statisztikai adatlap (1. melléklet) mutatóinak elemzése, indoklása ........................................................................... 9 
4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció .................................................................................................. 10 
  4.1. A szakmai közösségek tevékenysége ......................................................................................................................................... 10 
  4.2. A belső tudásmegosztás formái ................................................................................................................................................... 10 
  4.3. Az információátadás formái........................................................................................................................................................... 10 
5. Az intézmény külső kapcsolatai .............................................................................................................................................. 10 
6. A pedagógiai munka feltételei ................................................................................................................................................. 10 
  6.1. Tárgyi feltételek .................................................................................................................................................................................. 10 
    6.1.1. Az épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága ....................................................................................... 10 
    6.1.2. Célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések ................ 11 
    6.1.3.  Tárgyi felszereltség ........................................................................................................................................................................... 11 
  6.2. Személyi feltételek ............................................................................................................................................................................. 12 
    6.2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége ......................................................................................................... 12 
    6.2.2. A humán erőforrás és az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak összhangja . 
  .................................................................................................................................................................................................................... 12 
    6.2.3.  2017-ben minősített pedagógusok ............................................................................................................................................. 12 
    6.2.4. Az új pedagógusok alkalmazásának módja ............................................................................................................................. 13 
    6.2.5. Kitüntetések, kitüntetett pedagógusok .................................................................................................................................... 13 
  6.3. Szervezeti feltételek .......................................................................................................................................................................... 13 
    6.3.1. A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk ............................................................................................ 13 
    6.3.2. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek .............................................................................................. 13 
    6.3.3. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása ........................................................................................................................ 13 
    6.3.4. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység.......................................................................................................... 13 
    6.3.5. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk ............................................................................................................... 13 
    6.3.6. A minőségi munkára való ösztönzés formái ........................................................................................................................... 14 
7. A nevelőtestület beszámolót elfogadó határozata - LEGITIMÁCIÓ .................................................................... 15 
 
 
  



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2017-2018 
 

 2 

Mellékletek: 
1. melléklet: Statisztikai adatlap 2017/2018  
2. melléklet: Versenyeredmények 2017/2018  
3. melléklet: Eseménynaptár 2017/2018  

 
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 résztvevők 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. 
 
A beszámoló elkészítéséhez felhasznált intézményi dokumentumok: 
 Pedagógiai és nevelési program  
 2017/2018-as munkaterv  
 havonta kiadott Körözvények  
 munkaközösség-vezetői beszámolók (zongora, vonós-magánének, fúvós, vegyes, zeneismeret)  
 A Lukin László AMI fúvószenekar beszámolója  
 A Lukin László AMI Ifjúsági vonószenekar beszámolója 
 könyvtári beszámoló 
 pályázati dokumentumok (alapítvány) 
 továbbképzési dokumentumok  
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Vezetői összefoglaló 
 

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola a 2017/2018-as tanévre szóló munkatervét sikeresen teljesítette. 
Nagyon sok új feladattal, kihívással kellett szembe néznünk, de úgy érzem, hogy sikeresen helytálltunk. A 
nevelőtestület támogatásával és pozitív hozzáállásával eredményes tanévet zárhattunk.  

Az iskola életében számos újdonság volt ebben az évben. Személyemben új intézményvezető lépett a művészeti 
iskola élére, akinek miniszteri megbízása hivatalosan 2018. január 29-én lépett életbe. Az új vezető mellé új 
intézményvezető-helyettes lépett, akinek korábban vezetői tapasztalatai nem voltak, betanítása hosszú hónapok 
kitartó munkája volt. Örülök, hogy ennek és elkötelezettségének, kitartásának eredményeképpen sikeresen 
helytállt. Sajnálattal kellett tudomásul vennem, hogy a feladatok sokrétűsége és mennyisége miatt a továbbiakban 
nem tudja vállalni a megbízást. Most már egyértelműen látszik, hogy egy közel 500 fős intézmény vezetését csakis 
2 fő intézményvezető-helyettessel lehet sikeresen, eredményesen – az egyenletes munkaterhelést figyelembe véve 
– ellátni. Amennyiben a 2. igazgatóhelyettesi álláshely is betöltésre kerül, mindenképpen számítok az Érdi 
Tankerületi Központ segítségére, hogy megfelelő helyiséget, eszközöket biztosíthassak munkájának maradéktalan 
ellátása érdekében.  

Az idei tanévben a munkatervünkben kiemelt feladataink voltak az új szabályzatok, dokumentumtervek 
megalkotása, a pedagógiai programunk módosítása, aktualizálása. Az idei tanévben összesen 7 új szabályzatot 
fogadtunk el: Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési szabályzat, Értékelési szabályzat és eljárásrend a 
pedagógus pótlékok differenciálásához, Helyi értékelési szabályzat, Önértékelési Program, Éves önértékelési terv, 
Továbbképzési program/ éves továbbképzési terv, Honvédelmi Intézkedési Terv. Ezek közül kiemelkedett az idei 
tanévben először elindított pedagógus önértékelésünk, melynek eredményeként 9 fő pedagógus önértékelésére 
került sor.  

Évekkel ezelőtt eredményes felvételi szempontrendszert dolgozott ki a zongora munkaközösség, melyet 
sikerült az idei tanévben valamennyi hangszerre kidolgoznunk. 2018 tavaszán a zeneiskolánkba felvételi 
meghallgatásra jelentkezett gyermekeket már hangszerenként egységes követelményrendszer alapján bíráltunk 
el. Ezt megelőzően „Nyílt Napok” programsorozatunkon belül hangszerbemutatót szervezetünk, melyet teltházas 
teremben, még hangszert nem tanuló gyermekeknek és szüleiknek bonyolíthattunk le. 

A tanévben szülők kezdeményezésére kísérleti jelleggel elindítottuk négy csoportban szolfézsoktatásunkat az 
Érden működő Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. A vállalkozás olyan sikeresnek 
bizonyult, hogy hosszabb távon kíván együttműködni a két intézmény. A Szakmai alapdokumentumunk ennek 
érdekében módosult, hivatalosan is telephellyé vált az iskola. Örömmel mondhatom, hogy intézményünk  
átszervezés iránti kérelme megvalósult, most már dokumentáltan is valamennyi feladatellátási helyeinken az évek 
óta működő tanszakainkkal és évfolyamainkkal taníthatunk.  

Hagyományos hangversenyeink, programjaink mellett kiemelkedett a Regionális-Budapesti-Pest Megyei 
Énekversenyünk. 12 művészeti iskola 32 növendéke bizonyíthatta a háromtagú zsűri előtt zenei tehetségét és 
érhetett el az érdi növendékekkel egyetemben kiváló eredményeket. Ezen kívül számos nemzetközi, országos, 
regionális és helyi (hegedűverseny, Lukin Csalogánya, Magyar Zene Fesztivál) versenyen, fesztiválon 
bizonyítottuk, hogy növendékeink adottságai, tanáraink szakmai kompetenciái kimagaslóak.  

Az idei évben is nagy hangsúlyt fektettünk a külső-belső továbbképzésekre: Hat belső (kottaszerkesztés, 
reneszánsz és barokk táncok, számítógépes alapismeretek, a zenehallgatásról, a zenéről, a felvételi 
szempontrendszerről) és hat külső oktatáson, továbbképzésen vettünk részt (Kokas-módszer, felkészítés az 
országos fuvolaversenyre, korszerű vezetők kelléktára, téli harmonika iskola, pomázi csoportos szolfézs fejlesztő 
foglalkozás, budapesti Hubay zeneiskola szolfézs továbbképzése).  Ezen kívül az idei évben is megrendeztük 
Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket.  

Munkánkban nagy segítséget jelentett az, hogy hangszereinket és számítógépes, digitális hálózatunkat külső 
segítséggel bővíteni tudtuk. Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából 3.441.800.- Ft értékben új hangszereket 
vásárolhattunk, 5 db asztali számítógépet, 5 db laptopot, és 12 db projektort kormányzati támogatásból 
kaphattunk. Bízunk abban, hogy a nyár folyamán sikerül a projektortartó konzolokat is felszerelnünk 
tantermeinkbe.  

2018 februárjában terveztük bevezetni a KRÉTA E-naplót. Több pedagógusunk elvégezte a felület 
megismerését szolgáló online tanfolyamot, de a rendszer nehézkes volta és a művészeti iskolákra vonatkozó 
kidolgozatlansága miatt mégsem alkalmaztuk.  

SWOT analízis: Nevelőtestületünkkel az intézményünkre vonatkozóan megfogalmaztuk erősségeinket, 
gyengeségeinket. Minden helyzetben támaszkodhatunk iskolánkban pedagógusaink szakmai felkészültségére, 
tapasztalatára, tudására, akik rendszeresen fellépnek Érd város rendezvényein is, ezzel is bizonyítva, hogy 
művészeti iskolánk méltón viseli az ÉRDIKUM nevet. Szervezeti klímánk kiemelkedő, az alkalmazottak 
együttműködnek, kevés a fluktuáció.  Közös célunk a művészeti nevelés, melynek érdekében a belső 
tudásmegosztás természetes és elfogadott. 

Szükséges újragondolnunk hangversenyeink tartalmát és hosszát. Érdekesebb és színesebb műsorvezetéssel, 
interaktívabb bemutatókkal kell terveznünk alkalmainkat, hogy látogatottságunk emelkedjen. Kamaratermünkbe 
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szükséges újabb székeket vásárolnunk, hogy még a maradék szűk helyekre le tudjuk ültetni az érdeklődő szülőket, 
akik vagy a folyosón, vagy a teremben állva kénytelenek koncertjeinket meghallgatni. Szükséges az egyenlőtlen 
munkaterhelés csökkentése, igyekeznünk kell valamennyi kollégát bevonni eseményeink szervezésébe, 
lebonyolításába, ezáltal újra kell gondolnunk ösztönzőrendszereinket. Javítanunk kell a szülőkkel való kölcsönös 
kommunikációt. Közvetlenebb kapcsolatok kiépítése rendkívül fontos, hogy a szülők igényeire figyelve, illetve 
segítségükre támaszkodva további eredményeket érhessünk el. Csökkentenünk kell bizonyos tanszakokon a 
lemorzsolódást, ennek okait fel kell tárnunk. 

Lehetőséget látunk abban, hogy az Érd-parkvárosi Közösségi Házban szervezzük a közeljövőben bizonyos 
alkalmainkat. Előadóterme nagyobb, viszont bérleti díja azonos a Szepes Gyula Művelődéi Központ 
kamaratermének díjával. Hátránya a zongora hiánya és az egybenyíló előadó a folyosókkal és a lépcsőházzal. 
Mindenképpen jobban ki kell aknáznunk a pályázatokat, a sajtóval a kapcsolatot szorosabbá kell fűznünk. 

Évek óta veszélyt jelent, hogy iskolánknak nincs hangversenyterme, megfelelő színvonalú és mennyiségű 
szaktanterme. Hangszereink nagy része elöregedett, kihelyezett tagozatainkon megoldatlan az ötvonalas tábla, 
pianínóhiánnyal küzdünk, a munkafeltételek minimálisak. Hangszereink karbantartását, javítását kizárólag 
alapítványunk vállalja fel. Kihelyezett tagozatainkon egyre nehezebb megoldani a délutáni hangszeroktatást: a 
gyermekek leterheltek, délutáni napközis foglalkozások és egyéb foglalkozások szervezése miatt nem áll elegendő 
tanterem rendelkezésünkre. Érd város közlekedése nehézkes, nehezen jutnak el növendékeink foglalkozásainkra. 
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1.  Pedagógiai folyamatok  
1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 
Az idei tanévben az éves munkatervünkben az alábbi kiemelt feladataink voltak: 

 Intézményi Önértékelési Program, Éves önértékelési terv elkészítése. Ezek a dokumentumok a 
munkatervben foglalt határidőre elkészültek. 

 Az éves önértékelési tervben meghatározott pedagógus önértékelések végrehajtása. Idei évben 9 fő 
pedagógus önértékelésére került sor. 

 Az E-napló bevezetése 2018 februárjától. Az ehhez kapcsolódó informatikai felület megismerését 
biztosító – KRÉTA e-learning tananyag – a nevelőtestület rendelkezésére állt.  Több pedagógus már 
sikeresen elvégezte az online tanfolyamot. Mivel a rendszert számos ponton át kell értelmeznünk, az E-
napló használatát 2018 szeptemberétől kezdjük el. 

 Pedagógiai program megvalósítása. Pedagógiai programunk megvalósítása az intézmény kedvezőtlen 
infrastrukturális adottságai (hangversenyterem hiánya), hangszerszállítás költségei miatt sok szervező 
munkát és energiát igényelt. Érd kulturális életében iskolánk rendszeresen részt vesz.  

 Az „A” tagozaton tanuló növendékek által nyújtott teljesítmény színvonalának növelése iskolai 
szinten. Már az elmúlt években is tapasztalható volt a gyerekek iskolai terhelésének megnövekedése. Ez 
az idei tanévben is erősen érezhető, tanítványaink többször fáradtan, kevés gyakorlással (vagy anélkül) 
érkeztek a hangszeres órákra. A korábbi években meghatározott, a helyi tantervünkben foglalt tantárgyi 
követelményeket egyre kevésbé tudjuk növendékeinkkel teljesíttetni. Szükségessé válik ezek 
felülvizsgálata, továbbá pedagógiai módszertárunk további színesítése, „élmény-oktatás” alkalmazása. Az 
„A-tagozaton” tanuló növendékek teljesítmény-színvonalának növelése függ a gyermek képességétől, 
motivációjától és szorgalmától. Ebben a tanévben is tapasztalható, hogy a diákok egy része részképesség- 
zavarokkal küzd, zenei oktatásuk a lassabb haladás mellett nagyobb figyelmet igényel. 

 Elméleti év végi zenei tesztek szükség szerinti átdolgozása, javítása. A zeneismeret tanszak a tanév 
első felében a teszteket felülvizsgálta, a szükséges korrekciókat elvégezte.  

 Továbbképzés. Több, nem zenei jellegű – pl. minősítéssel, általános pedagógiai témákkal foglalkozó – 
akkreditált és nem akkreditált továbbképzés állt rendelkezésünkre, melyen pedagógusaink részt vettek. 
Zenepedagógiai Projekthetünket ismét sikerrel szerveztük meg február hónapban.  

 Felvételi alkalmassági szempontrendszerünk átalakítása. Kidolgoztuk valamennyi hangszerre, 
amelyet sikerrel alkalmaztunk az idei év felvételi meghallgatásain.  A meghallgatásokat megelőzte a Nyílt 
Napok programjaink, melynek keretében nagy sikerrel hangszerbemutató koncertet tartottunk. 

 
A zongora munkaközösség a 2017/2018-as tanévre tervezett programjait sikeresen teljesítette. A tervek 
megvalósítása pontos, összehangolt és szakmailag termékeny volt. A tanszak tanárai több előadást is tartottak a 
nevelőtestületnek, növendékek pedig több iskolai rendezvényen is szépen szerepeltek. Eseményeik közül 
kiemelkedett az áprilisban rendezett „Magyar Zene Fesztivál”, ahol összesen 39 növendék lépett fel. A zenei 
műsorszámok mellett a tánc és a képzőművészet is helyett kapott. A rendezvénynek az előző évihez hasonlóan 
óriási visszhangja volt úgy mind a kollégák, mind a növendékek és a szülők körében. Az idei tanévben három 
növendék kiemelkedő eredményt ért el a Halásztelken rendezett „II. Kis Kezek "Rejtett mesterek" 
Zongor'A’verseny”-en. Fontos céljuk a jövőben tanszakuk további fejlődése és a „B”-tagozatos létszám 
megemelése.  
 
A vonós munkaközösség a tanévre tervezett programjait a munkaterve szerint, egy program kivételével 
teljesítette. Az április hónapra tervezett Kicsinyek hangversenyét programtorlódások miatt hagyta ki. A 
zeneiskolai rendezvényeken, versenyeken tanulóik felkészülten és eredményesen szerepeltek, ami nem utolsó 
sorban pedagógiai munkájuk eredménye. Nagy hangsúlyt fordítottak a szakmai összejövetelekre, mint például a 
kezdő tanulók meghallgatása, ahol elsősorban a helyes mechanizmus kialakítását tartották szem előtt. Sikeres és 
eredményes volt a már hagyománnyá vált házi tematikus versenyük is, ahol tanulóik szép eredményeket értek el. 
A jövőben szeretnék folytatni ezt a programot. Szintén hagyományaik közé sorolható a március hónapban 
megrendezett skála- etűd beszámoló is, amely már 10 éve segíti tanulóik hangszertechnikai képességeinek 
fejlődését.  A májusban megtartott kamaracsoportok hangversenyén szép és nívós produkciókat hallhatott a 
közönség. A gordonka tanszakon a háromévente rendezendő Országos Friss Antal Gordonkaversenyen 
eredményesen képviselte iskolánkat egy fő diák, aki a döntőbe is bekerült. Az idei tanévben három tanulójuk is 
sikeres záróvizsgát tett.  
 
A fúvós munkaközösség programjai az idei tanévben is változatosak voltak. Hagyományos hangversenyeik mellett 
ismételten a versenyekre való felkészülés határozta meg munkaprogramjaikat. A fúvós tanszakon a tanévben két 
fontos országos versenyen vettek részt tanulóik: a IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny területi válogatóján 6 
növendék, a XII. Országos Mélyrézfúvós versenyen 1 növendék képviselte magas színvonalon a zeneiskolát. A 
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fúvós tanszak tanulói és tanárai kivétel nélkül valamennyi iskolai hangversenyen képviselték a tanszakot , ezen 
kívül több esetben felléptek egyéb nem iskolai, városi rendezvényeken, bemutatókon.  
 
A vegyes munkaközösség gitár, harmonika, magánének és ütős tanárok szakmai közössége. A gitártanárok 
szakmai ellátottsága a tanév 2. felétől most már 100%-os. Harmonikás növendékek az idei tanévben is számos 
nemzetközi és országos helyezést értek el, énekes növendékei kiemelkedően szerepeltek regionális és országos 
rendezvényeken, versenyeken. Az idei évben a gitárt tanító szaktanárok sikeres szakmai összejövetelt szerveztek, 
amely reményeink szerint az elkövetkező években jó hatással lesz a gyermekek fejlődésére. Az ütős tanulók a 
fúvószenekar munkájában tevékenyen részt vettek, szinte valamennyi iskolai és egyéb rendezvényen képviselték 
a tanszakot, mint mindig. 
 
A zeneismeret munkaközösség év elején eltervezett összes programja sikeresen megvalósult. Szeptemberben 
sikerült kialakítani és elindítani a szolfézs-, zeneirodalom órákat. Létrehoztak egy iskolai kórust és egy fejlesztő 
csoportot is. Számos programjaik között kiemelkedtek a belső szakmai találkozóik (kottaszerkesztés, Barokk és 
reneszánsz táncok előadás), a Lukin Napok programsorozat részeként tartott „Táncok a zenében” című 
ismeretterjesztő előadásuk, Lukin Népdaléneklési Fesztiváljuk. Ezen kívül több, más iskolák által szervezett 
szakmai kurzusokon vettek részt, egy növendékük kiemelkedően szerepelt a Törökbálinton rendezett  Regionális 
Szolfézsversenyen. 
 
Fúvószenekar: Ebben a tanévben új növendékek nem csatlakoztak a zenekarhoz. A fúvószenekarban való 
részvétel kemény munkával, lemondásokkal jár; heti próbák, 10-13 szereplés évente. Az idei évben a növendékek 
közül kevesebben voltak az előadásokon, így többször ismét fizetett kisegítőket (3 fő) kellett hívni. A szereplések 
átlagos létszáma 17 gyermek, 3-4 külső tag, és az ütőhangszeres tanárnő. A jelenlegi tagok kiöregednek, lassan 
egyetemisták lesznek, szükség lenne új tagokra, főleg a rézfúvósoknál. Az idei évben a régi repertoár mellett 9 új 
művet sajátítottak el, összesen 10 különböző városi, zeneiskolai fellépésen vettek részt.  
 
Vonószenekar: A tanévet 16 aktív tanulóval indították, amelyből 1 növendék az Érdi Kamarazenekarban folytatta 
a zenekari gyakorlatot, ketten pedig félévkor átiratkoztak zeneirodalom csoportba, mert a zenekari próbákat 
időben nem tudták megoldani. A koncertjeiken átlag 13-14 tanuló játszott. A 2017/18-as tanévben a Lukin 
Vonószenekar 5 hangversenyen (Érd, Pilisvörösvár) és egy élményteli kiránduláson (Dobogókő) vett részt. 
  
Összegezve: 
A 2017/2018-as tanév is bővelkedett eseményekben. A pedagógiai programban meghatározott zenepedagógiai 
céljainkat az alábbi feladatok megvalósításával értük el: 

 hangszeres egyéni és csoportos melléktárgyi tanítási órák megtartása 
 hangszeres tanszaki hangversenyekre történő felkészítés és részvétel 
 szakmai munkaközösségi hangversenyekre történő felkészítés és részvétel 
 emelt szintű „B” tagozatos vizsgákra felkészítés és részvétel 
 házi vonósversenyre, zongora fesztiválra történő felkészítés és részvétel 
 külső versenyekre történő felkészítés és részvétel 
 ünnepek tiszteletére rendezett hangversenyekre való felkészítés és részvétel 
 regionális énekversenyre tanulók felkészítése, a verseny lebonyolítása 
 év végi „A” és „B” tagozatos hangszeres vizsgák szervezése, tanulók felkészítése, lebonyolítása 
 elméleti összefoglaló órákra tanulók felkészítése, lebonyolítása 
 hangszeres és elméleti alap- és záróvizsgák szervezése, tanulók felkészítése, lebonyolítása 
 tehetséggondozó zenei tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása 
 zenei produkcióval részvétel a városi ünnepségeken 

 
1.2. Az intézmény alapdokumentumainak módosítása  
Az idei tanévben az iskola Pedagógiai programja került módosításra. A módosítást a fenntartó átszervezésével 
összefüggő adatok, a telephelyek névváltozásából adódó változás indokolta. A tavaly módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai programot a fenntartónak véleményeztetésre elküldtük. 
Valamennyi dokumentum esetében pótlások, javítások szükségesek, amelyek a következő tanévben kerülnek 
módosításra. 
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2.  Személyiség- és közösségfejlesztés  
2.1.  Tanulók szociális háttere 
A tanulók szociális hátteréről az év eleji és félévi térítési-, tandíjbefizetések alkalmából nyerünk elsősorban 
információkat. Az idei tanévben kevesebb szülő kérte a kedvezményes térítési díj fizetését. Az ezzel kapcsolatos 
táblázatunk az 1. sz. mellékletben olvasható. 
 
2.2.  Gyermekvédelmi munka áttekintése 
2.2.1.  A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 
Zeneoktatásunk Érd egész területére kiterjed, ezért az iskolánkban tanuló gyermekek egyben a város szocio-
kulturális helyzetét is tükrözik.  A szülők egyre inkább elfoglaltak, amely elsősorban a szülői tanács értekezletein 
mutatkozó egyre nagyobb érdektelenségben nyilvánul meg. 
A gyermekek körében egyre több a sajátos nevelési igényű (SNI-s). E gyermekek zenetanulását segítve pedagógiai 
módszertani eszköztárunk bővítésére nagy igény mutatkozik, hiszen jórészt ösztönösen fordulunk feléjük. 
Örömmel mondhatom, hogy nevelőtestületünkben már három pedagógus is rendelkezik speciális végzettséggel, 
kik a tanulási nehézséggel küzdő tanulók nevelését-oktatását képzetten irányítják.  
Az idei tanévben külön csoportos felzárkóztató elmélet órákat szerveztünk az SNI-s gyermekek számára, melyet a 
szülők nagy örömmel fogadtak.   
 
2.2.2.  Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása 
Kedvezményes és/vagy ingyenes oktatás (térítési- és tandíj) adatai, SNI tanulók, hátrányos, ill. halmozottan 
hátrányos tanulók számadatai az 1. sz. mellékletben olvasható. 
 
2.2.3.  Szociális problémák, deviancia 
Iskolánkban a súlyos, deviáns magatartásformákat nem tapasztaljuk. 
 
2.2.4.  Prevenciós munka 
A művészeti iskolák tevékenysége a zeneoktatás mellett a deviáns magatartásformák kialakulásának és a deviáns 
cselekvések egyik leghatékonyabb megelőzési lehetősége. A szabadidő zeneiskolai foglalkozásokon való 
eltöltésével csökken a gyermekek deviáns cselekvésekre felhasználható ideje. 
 
2.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei  

 Félévi és év végi tanszaki hangversenyek 
 Karácsonyi hangversenyek 
 Lukin László Napok 2018 
 Zenekarok, kamarazenei együttesek hangversenye 

 
2.4. Települési rendezvények, programok 
 Részletezve a 3. Eseménynaptár 2017/2018 mellékletben. 
 
2.5. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei  

 Félévzáró ünnepi ebéd 
 Zenepedagógiai Projekthét 
 Évzáró szakmai nap, tanulmányi kirándulás 
 Évzáró ebéd 

 
3.  Eredmények 
3.1. Tanév végi eredmények 
Tanév végi eredményeink az 1. sz. mellékletben olvashatók. 
 
3.2. Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint 
A 2. sz. mellékletben a „Versenyeredmények összesítő táblázata 2017/2018” olvasható eredményeket értük el. 
 
3.3.  Továbbtanulási mutatók  
E tanévben nem volt középfokú intézmény felvételi vizsgájára készülő tanulónk. 
 
3.4.  Vizsgaeredmények 
Zongora munkaközösség  
Az év végi vizsgák, alapvizsgák zökkenőmentesen folytak. A diákok jól felkészülten, gondosan kidolgozott műveket 
adtak elő. Az 1 főt alkotó „B”-tagozatos tanuló mind a félévi, mind az év végi záróvizsgáján kiemelkedő, magas 
színvonalú produkciót mutatott be.  A munkaközösség célja a „B” tagozat bővítése lesz  
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Vonós munkaközösség  
Az év végi vizsgák lebonyolítása minden tanárnál szervezetten és gördülékenyen zajlott le. Tanulóik a beszámolóra 
felkészülten jöttek, vizsgadarabjaikat kidolgozottan játszották, ki-ki a maga zenei képessége szerint. Sokat 
fejlődött tanulóik intonálási képessége, zenei előadásmódja. Diákjaik többsége kotta nélkül, szép és érett hanggal 
adta elő darabjait, viszont voltak, akiknél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a jövőben a helyes hangképzési technika 
kialakítására. 
„B” tagozatos tanulóik január hónapban tettek beszámolót, ahol egy hangsort akkordfelbontásokkal, egy etűdöt és 
egy előadási darabot adtak elő. Felsős diákjaik vizsgaprodukciójukat a Lukin emlékhangversenyen mutatták be. A 
bemutatón mindannyian jól szerepeltek. Egy-két diák kivételével, a „B” tagozatos szintnek megfelelő tananyagot 
hoztak, produkciójuk a szintnek megfelelt. Néhány tanulótól egészen szép és nívós előadást, zeneileg és 
dinamikailag kidolgozott darabokat hallhatott a vizsgabizottság. Az év végi beszámolókon „B” tagozatos diákjaik 
együtt vizsgáztak a többi tanulóval. A színvonalas játék és a felkészülés itt sem maradt el.  
 
Fúvós munkaközösség  
Az év végi vizsgán a felkészítő tanárok tevékenységét illetően színvonal-emelkedés volt tapasztalható. A gyerekek 
között azonban előfordultak olyanok, akik ritmus-nehézségekkel küzdöttek, vagy hangindítási problémáik voltak. 
Sajnos egyre kevesebben vállalják a kotta nélküli játékot, még a felkészültek is sokszor a stresszhatás miatt 
tévesztenek, vagy meg sem merik próbálni a fejből való játékot.  
Félévkor a B-tagozatosok a hagyománynak megfelelően vizsgán és vizsgakoncerten is szerepeltek. Fúvós „B”- 
tagozatosaik ebben az évben kizárólag fuvolisták voltak, az év végi megmérettetésen azonban több „bésítési” 
kérelem is érkezett más hangszeresek és fuvolisták részéről is, így a „B”-tagozatosok száma a jövő tanévben 
mindenképpen emelkedni fog. 
 
Vegyes munkaközösség  
Munkaközösségüknek harmonikás, ütőhangszeres és magánének-szakos B-s növendékei vannak, akik a magasabb 
követelményeknek eleget tettek mindkét beszámolón, az anyag mennyiségét és minőségét tekintve egyaránt. Az 
év végi vizsgán valamennyi növendék képességeihez mérten szépen szerepelt. 
 
Kötelező tárgy (szolfézs, zeneirodalom)  
A „B”-tagozatos növendékek a zeneismeret tanszakon nem kötelesek félévkor beszámolni tudásukról. Év végi 
beszámolójuk rendben lezajlott. Az év végi összefoglaló órák jó lehetőséget biztosítottak arra, hogy a 
munkaközösség pedagógusai megismerjék egymás tanítási módszereit. 
 
3.5. Tanulói és tanári elismerések  
2017-ben elért kiváló eredményei alapján 4 felterjesztett tanulónk – egy magánénekes, egy fő fuvola és két fő 
harmonikás – Érd Kiváló Diákja emlékéremben részesült. 
Lukin Év tanulója lett a munkaközösség-vezetők javaslata alapján 5 tanulónk.  
Lukin Aranyéremben és igazgatói dicséretben részesült versenyeredményei alapján: 15 tanuló. Mind a 
vonószenekar, mind a fúvószenekar megválasztotta az év zenekari tagját, akik zenei motívumot ábrázoló szobrot 
kaptak. Az érmeket és a szobrokat az iskola alapítványa által biztosított összegből készíttettük. 
A szakmai munkaközösségek kiválasztották az év tanárait. 
 
3.6. Lemorzsolódási mutatók 
Az év közben kimaradt tanulók számadatai az 1. sz. mellékletben olvashatók. 
 
3.7.  Neveltségi mutatók, nevelő-oktató munkában elért eredmények 
Zenepedagógiai munkánk során zenei szakmai feladatainkat az általános pedagógiai elvekkel ötvözve végezzük. 
Tanulóink személyiségét sikeresen gazdagítjuk zenei pedagógiai eszközeinkkel. A hangszeres egyéni képzéssel az 
egyik leghatékonyabb nevelési lehetőséget birtokoljuk. A visszajelzések szerint hatékonyan tudunk élni vele. 
 
3.8.  A belépő gyermekek felkészültsége 
Az idei tanévben elkészítettük felvételi eljárásunk – munkaközösségenként, azon belül hangszerenként – egységes 
követelményrendszerét. A tanulók alkalmassági vizsgálata a zenei képességeken túl kiterjed egyéb képességekre, 
úgy, mint mozgáskoordináció, olvasási készség, térbeli tájékozódás stb. Fontosnak tartjuk, hogy már a kezdet 
kezdetén reálisabb képet kapjunk a gyermekek készségeiről, adottságairól. Ennek eredményeire támaszkodva 
sikeres felvételi meghallgatás esetén könnyebben tudunk egyéni tanmenetet összeállítani a tanév elején. Az idei 
tanévben is május hónapban az általános iskolák 1-2. osztályaiban elvégzett felmérés során a zeneismeret 
munkaközösség tanárai a gyermekek zenei alapkészségeit vizsgálták. A zeneoktatás megkezdésére alkalmasnak 
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tartott gyermekek szüleit értesítettük erről, javasoltuk számukra a zeneoktatás megkezdését. Az idei tanévben 
előreláthatólag 78 helyre 134 növendék jelentkezett. 
 
3.9.  Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
A hangszeres oktatás munkaformája a tanulóval való egyéni foglalkozás, mely során a személyes tulajdonságok, 
képességek által meghatározott igények figyelembe vételével folyhat az oktatás. Tehetséges tanulóinkkal e 
tanévben is kiemelt odafigyeléssel foglalkoztunk, többletszerepléssel, versenyszereplésekkel növeltük 
motivációjukat. Hagyományos zenei táborunk ideje alatt tehetséggondozás és felzárkóztatás egyaránt történik.  
 
3.10.  Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 
A tanórákon kívül egyéb eseményekre is elvisszük tanulóinkat, melyek a 3. sz. Eseménynaptár mellékletben 
olvashatók. 
 
3.11.  Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége (Móra, zeneóvoda) 
A Móra Ferenc Általános Iskolában speciális zenei oktatásban részesülnek a tanulók. Az iskolába jellemzően nehéz 
körülmények között élő családok tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekei járnak. A 
zeneoktatást végző pedagógus kiemelten színvonalas és eredményes munkát végzett. 
A hat év alatti korosztály számára hirdetett zeneóvodai foglalkozások a 4-6 éves korosztály számára nyújtanak 
játékos formában zenei fejlesztési lehetőséget. E korosztály zenei nevelését ebben az évben már 4 csoportban egy 
külsős kolléganő vállalta fel. 
Az idei tanévben indított elméleti felzárkóztató csoportot egy speciálisan képzett (pedagógiai-pszichológiai) 
kolléganőnk látta el. 
A zenei munkaképesség, a munkabírás karbantartása, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzése és a hangszeres 
tanuláshoz szükséges fizikális és mentális alkalmasság megteremtése érdekében megismertük és alkalmazzuk a 
Kovács-módszert mind a hangszeres, mind az elméleti foglalkozásokon. A vonós tanszakon a Szilvay-módszerrel 
évekkel ezelőtt indítottunk csoportos foglalkozást. Egy, az erre speciálisan képzett pedagógusunk eredményesen 
alkalmazza a „Színes húrok” módszerét hegedűtanításában.  
 
3.12. A statisztikai adatlap (1. melléklet) mutatóinak elemzése, indoklása  
    
A tanulólétszám alakulása évfolyamonként 
A tanév közbeni változások jellemzően a kezdő évfolyamokban jelentkeznek mind pozitív, mind negatív irányban.  
 

Két tantárgyat tanulók száma, a heti 6 tanórát, illetve a heti 300 percet meghaladó foglalkozásokat 
igénybe vevők száma, tandíjasok száma 
Két-tantárgyas tanulónk ebben a tanévben nem volt. 
 
Az elméleti csoportok száma, átlaglétszáma 

 Kötelező elméleti csoportok száma: 48 
 Ebből 2-3-4 évfolyamból összevont csoport: 9  
 Átlaglétszám: 9 tanuló/csoport 

 
Az idei tanévben az előző tanévekhez képest 3 új csoporttal tudtuk indítani az elméleti óráinkat, így kevesebb 
összevont évfolyammal működő elméletcsoport működött. Ez szakmailag nagy könnyebbséget jelentett. 
 
A kamaracsoportok, zenekarok száma, összlétszáma 
A kamarazene-csoportok minimum-létszáma a jogszabálynak megfelelően 6 fő.  Az oktatott hangszer 
sajátosságaitól függően ez a létszám változhat. Az intézményi szinten számított átlaglétszám a jogszabályi 8 fős 
átlag fölötti érték. A zenekarok létszáma megfelel a jogszabályi követelményeknek. 
 
Egyéb szabadon választott tantárgyat tanulók száma 
Továbbtanulni szándékozó tanítványaink számára a felvételi évében kötelezően biztosítjuk második hangszerként 
heti 1x30 perces időkeretben a zongora hangszer tanulását, egyéb esetekben lehetőség szerint. 
 
A „B” tagozatos tanulók száma, aránya  félévkor 32 fő 
  év végén 32 fő 
  
Az összlétszámhoz viszonyított arány 6%, a legmagasabb a hegedű és harmonika tantárgyak esetében. 
 
A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 
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Az év végi egyéni hangszeres évfolyamvizsgák lezajlottak. Valamennyi alapvizsgázó és záróvizsgázó sikeresen 
letette a vizsgákat. A tanulók felkészülten jelentek meg, szép számban hallhattunk kiemelkedő produkciókat. 
 
4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

 
4.1. A szakmai közösségek tevékenysége 
A munkaközösségek tanév elején összeállított munkatervük szerint dolgoztak. Ezek alapján készült az iskola éves 
munkaterve, melynek teljesülését az iskolatanács havi ülésein vizsgáltuk. A munkaközösség-vezetők félévkor és a 
tanév végén beszámolókban elemezték a tanévet, értékelték a munka eredményességét, javaslatokat tettek a 
következő tanévi tervezéshez.  
 
4.2. A belső tudásmegosztás formái   
Az idei tanévben is kiemelkedő eseményünk volt a februárban zajlott Pedagógiai Szakmai Projekthetünk. Az év 
során megvalósult munkaközösségi értekezletek, közös tanszaki hangversenyek, előadások, meghallgatások, 
óralátogatások teremtenek lehetőséget a szakmán belüli megbeszélésekre, tapasztalatok átadására. 
 
4.3.  Az információátadás formái   
Az iskola működésével és a szakmai munkával kapcsolatos információátadás formái elsősorban: 

 Évkezdő, félévi és tanév végi tantestületi értekezletek 
 Iskolatanács értekezletei 
 Szakmai munkaközösségek értekezletei 
 Heti munkaértekezletek az iroda dolgozói számára 
 Havonta összeállított Körözvények – e-mail-ben továbbítva 
 Ad hoc szükséges információk továbbítása és vétele internetes levelezés (szülőkkel is) útján 
 Az iskola honlapján történő megjelentetés  
 Facebook 
 Telefonhasználat 

 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Évek óta folyamatos kapcsolatot tartunk: 

 az érdi médiával (TV, rádió, újságok) 
 az érdi telephely-iskolákkal és a tankerület – elsősorban – művészeti iskoláival 

 
A fenntartó-működtető tankerülettel való kapcsolatunk:  
Pozitív tényező:  

 konstruktív együttműködésre képes, segítőkész munkatársak 
 zenepedagógiai szakmai terület vonatkozásában véleménynyilvánítási lehetőség 
 szükség esetén ügyfélfogadási idő rugalmas kezelése  
 vezetők közötti kapcsolattartás kimagaslóan pozitív minősége 

Fejlesztendő területek: 
 gazdálkodással kapcsolatos rendszeres információk (pénzforgalmi adatok a hatékony gazdálkodás  

érdekében), teljesítés-igazolások végső számláinak kimutatása 
 intézményre bontott pontos könyvelés   
 intézményspecifikus megbeszélések szervezése  

 
6. A pedagógiai munka feltételei  
6.1. Tárgyi feltételek 
6.1.1. Az épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
Központi épületeink a Felső u. 33.-ban és 45.-ben találhatók. A Felső u. 33. sz. alatti épületünkben az egyéni 
hangszeres és csoportos elméleti órák tantermei mellett történik az igazgatási tevékenység. Az igazgatóhelyettes 
az iskolatitkárokkal egy közös, kis alapterületű helyiségben dolgozik. Az igazgatói iroda az intézményvezető-
helyettes, több ízben az intézményvezető kötelező tanóráinak helyszíne is. A telken fekvő hátsó ún. „kisépület” egy 
részében kapott helyett a könyvtárszoba, illetve az ütősök szaktanterme. 
A Felső u. 45. sz. épületünkben kizárólag hangszeres oktatással foglalkozunk, itt található a hangszerraktárunk, és 
egyetlen nagyobb alapterületű, maximálisan 40 főnek helyet adó kamaratermünk. Ebben az épületben helyet 
kapott még egy kis teakonyha, amely modernizálásra, korszerűsítésre szorul. 
A tantermek kihasználtsága maximális. Az oktatás – másik iskolában is tanító pedagógusok munkaidejének 
beosztása miatt – szombati napon is folyik. Két központi épületünkben az összes tanulólétszám 49%-át tanítjuk. 
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Az intézmény nem rendelkezik a jogszabály szerint kötelezően felszerelt hangversenyteremmel, ezért a pedagógiai 
programban meghatározott nagyobb szabású hangversenyeket többnyire a város művelődési központjának 
kamaratermében kell megtartanunk. Az intézmény bevétel-orientált, minden alkalommal bérleti díjat fizetünk a 
teremhasználatért. 
Mindkét központi épület (Felső u. 33. és 45.) és a Felső u. 33. alatt található kisépület állapota igen leromlott. A 
külső és a belső falazat teljes felújításra szorul.  A szaniterhelyiségek is felújításra várnak. A fűtésrendszer sem 
működik megfelelően, az épületek két oldalán nem biztosítanak azonos hőmérsékletet. Mindkét épületben 
neonvilágítás van. Az igazgatósági épületben a munkához szükséges fényviszonyokat csak a neonok egésznapos 
működtetésével lehet biztosítani, amely szemproblémákat okozhat. A három épület tetőszerkezete cserére érett , 
a Felső u. 45. sz. épület tetőszerkezete beázik, kapuja cserére szorul. A kisépület esetében a betonkoszorú hiányzik, 
ezért meg kell oldani annak kiváltását is.  
Amennyiben a következő tanévben egy 2. intézményvezető-helyettes megbízására sor kerülhet, elengedhetetlen, 
hogy a Felső u. 33. sz. épületünk egyik tanterme irodahelyiséggé alakuljon át. A szaktanterem pótlása csakis úgy 
oldható meg, ha a Felső u. 45. sz. épületünkben található hangszerraktárunkat szaktanteremmé alakítjuk.  
 
Telephelyeink 
Telephelyeinken változó körülmények között tanítanak a zenetanárok. A közismereti iskolák saját programjaikhoz 
maximálisan kihasználják tantermeiket, ezért egyre nehezebb a zenetanítás alapvető igényeinek megfelelő 
tantermet kapnunk a tanév elején. Nehezen oldható meg az elméletfoglalkozáshoz szükséges ötvonalas tábla 
el/kihelyezése a tantermekben. Több teremben nincs megfelelő pianínó, vagy zongora, illetve szekrény a kották, 
taneszközök tárolására.  
 
6.1.2. Célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések 
Az Érdi Tankerületi Központ által havi intézményi 50.000- Ft összeg áll rendelkezésünkre az ad hoc jelentkező 
igények kielégítésére. Iskolánk gazdaságos működését nehezíti, hogy a kötelezettségvállalások teljesítésének 
végleges számláiról nem kapunk semmiféle visszajelzést, így nem tudjuk ellenőrizni, hogy az adott teljesítés 
mennyibe került. Árajánlatokat nem, vagy csak nehezen kapunk, hosszú hetekbe telik azok tankerületi 
összehasonlítása és a kívánt munkálatok elrendelése. Ebben a tanévben is több esetben történt, hogy csak 
hónapokkal később történtek meg az iskolánkban szükséges javítások, karbantartások.  
 
6.1.3.  Tárgyi felszereltség  
Eszközök és felszerelések 

 Hangszerek 
A művészetoktatáshoz szükséges, az iskolában használatos és a kölcsönhangszerek folyamatos odafigyelést 
igényelnek. Rendszeres karbantartásuk, a már használhatatlanok selejtezése és azok pótlása elengedhetetlen a 
működéshez.  
Hangszereink állapota tanszakainkon változó. Rézfúvós hangszereink nagyon elöregedtek, fafúvós hangszerekből 
(fuvola, klarinét) kevés áll rendelkezésünkre. A vonós tanszakon minden évben egy-egy új hangszer vásárlása 
mellett szükség van újabb tartozékokra (húrkészlet, hídpárna stb.), hangszer-kiegészítőkre (pl. vonószőr) és újabb 
hangszertokokra is. Pianínóink közül három selejtezésre szorul. Hangszerkarbantartónk nincs, ezért minden 
esetben külső cégekkel javíttatunk. A hangszerek karbantartását kizárólag alapítványunk finanszírozza, az idei 
tanévben összesen 499.652- Ft-ot költött javításukra. A zongorák hangolását a fenntartó támogatja. Novemberben 
sikerült azokat a tanításra alkalmatlan hangszereinket leselejtezni, melyeknek pótlása lehetséges volt.  
Az idei tanévben a tankerület jóvoltából számos új hangszert tudtunk vásárolni 3.441.800- Ft értékben:  

 1 db harmonika 
 2 db zongoraszék 
 2 db használt trombita 
 1 db fuvola 
 3 db hegedű 

Alapítványunk az alábbi hangszerek beszerzését 519.400- Ft-tal támogatta: 
 1 db hegedű 
 1 db szintetizátor 
 1 db gombos harmonika 
 1 db trombita 
 1 db zongorapad 
 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 

Az elméleti csoportok bővítése magával hozta azt, hogy kihelyezett tagozatokon az oktatáshoz szükséges ötvonalas 
tábla nem minden esetben áll rendelkezésünkre, ezért hordozható ötvonalas táblát kell vásárolnunk. Ezen kívül 
meg kell oldanunk a zongora hangszer biztosítását az elméletórákon is.  

 Irodai eszközök 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2017-2018 
 

 12 

2017 decemberében kormányzati támogatásból a közép-magyarországi régió iskolái informatikai fejlesztési 
támogatást kaptak a Klebelsberg Központon keresztül. Iskolánk ennek eredményeképpen az alábbi informatikai 
eszközöket kapta meg: 

- 5 db asztali számítógép monitorral 
- 5 db laptop 
- 12 db projektor 

Az eszközök kiszállítása és üzembe helyezése zavartalan volt. A tankerületi központ jóvoltából 3 db 
projektorkonzolt sikerült kapnunk a hozzá szükséges tartozékokkal. Reményeink szerint felszerelésük a nyár 
folyamán megtörténik.  

 Könyvtár 
A könyvtári állomány gyarapítása az alapítvány segítségével történt meg. Az első félévben 118.620- Ft értékben, a 
2. félévben 130.000- Ft értékben vásárolhattuk meg a szükséges kottákat. Szintén az alapítványunk támogatásával 
új könyvespolc rendszert tudtunk beépíteni a könyvtárszoba helyiségébe. 
 
6.2. Személyi feltételek 
6.2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
Szakos ellátottságunk 2018.02.01-től 100 %-os. 
 
6.2.2. A humán erőforrás és az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak 

összhangja 
Az intézmény szakmai céljainak megvalósításához, pedagógiai értékeinek biztosításához, megőrzéséhez igényes, 
felkészült zenepedagógusokkal rendelkezik.  
A fúvós munkaközösségben 3 tanár tanít fuvola-furulyát, szintén három klarinét-szaxofon-furulyát, három fő pedig 
rézfúvó-furulyát. Fúvós tanáraink túlnyomó többsége mind felkészültségben, mind hozzáállásban magas 
színvonalon dolgozik. Tanítványaik az idei tanévben országos fúvós kamarazenei versenyen értek el szép 
eredményt. A Lukin Fúvószenekar irányítását, szakmai koordinálását egyre magasabb színvonalon végzi az erre 
megbízott zenekarvezető, munkáját további két kolléga segíti. 
Vonós munkaközösségünk öt vonós kollégából áll. Mindannyian sokéves pedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. 
Az egymás közti kapcsolattartás nem kizárólag szakmai jellegű, hanem tiszteletteljes, baráti, egymásra figyelő, 
segítő. Az a közös művészeti tevékenység, amit kialakítottak az elmúlt évek alatt a több mint 25 éve fennálló Érdi 
Kamarazenekarral, zeneoktatói munkájuk során kamatozik. A Lukin Vonószenekar munkájában a zenekarvezető 
mellett további egy fő pedagógus segédkezik, szólampróbákat tart.  
A zeneismeret munkaközösségben jelenleg hat pedagógus tanít. Speciális kínálatként nem csak az egészséges 
gyermekekkel foglalkozunk. Ebből egy kolléganő a Móra Ferenc Általános Iskolában vezeti a hátrányos, SNI-s 
gyermekek zenei nevelését. Az idei tanévtől egy speciálisan képzett, szakvizsgával rendelkező kolléganőnk 
tanulási problémákkal küzdő növendékekből álló felzárkóztató elméletcsoportot irányított. Szintén az idei 
tanévtől 2 kolléganő eredményesen indította el az iskolánkban működő kórust. Valamennyi  pedagógus külső 
telephelyeken is tanít. Rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, szakmai napokon, melyekkel folyamatosan 
fejlesztik magukat, bővítik szakmai tudásukat.  
A zongora munkaközösség tíz pedagógusa erős, összetartó és aktív pedagógusközösség. Jellemző rájuk egyfajta 
csapatszellem. Részt vállalnak különleges, éves hagyományos hangversenyeket tovább színesítő rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában is. Folyamatosan bővítik szakmai tudásukat és ismereteiket; 
továbbképzéseken, versenyeken, szakmai programokon vesznek részt. Minden tanári hangversenyen fellépnek, 
hangszeren játszó kollégákkal együttműködve.   
A vegyes munkaközösségen belül a gitárosok közösségében a tanév második felétől már valamennyien képzett 
tanárok. Törekedni kell a szaktudás átadására ahhoz, hogy a gitár tanszak fejlődésnek indulhasson.  
Ütőhangszeres kollegánk kivételes energiákkal és szakmai igényességgel végzi továbbra is zenepedagógiai 
munkáját. Tanulói kiemelten teljesítenek iskolai és iskolán kívüli eseményeken, hangversenyeken. A fúvószenekar 
erőssége az ütős szekció, melynek felkészítése is az ő feladata. Az idei tanévben énekes tanítványaink szép 
eredményeket értek el országos és regionális megmérettetésekben. Iskolánk harmonikásai nem csak 
országunkban, hanem nemzetközi versenyeken elért eredményeikkel is igazolták tanáruk kiváló szakmai 
hozzáértését. 
 
6.2.3.  2017-ben minősített pedagógusok 
A 2017/2018-as tanév 1. félévében egy pedagógus kollégánk sikeres minősítő eljáráson vett részt, Pedagógus II. 
fokozatba léphetett 2018. január 1-jétől. 
2018 januárjában összesen 3 pedagógus lépett Pedagógus II. fokozatba, és két fő Pedagógus I. fokozatba. 
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6.2.4. Az új pedagógusok alkalmazásának módja  
A tanév elején 6 fő új pedagógus kezdte meg munkáját intézményünkben. Ebből 5 főt közalkalmazotti 
jogviszonyban, 1 főt megbízási szerződéssel alkalmaztunk. 
 
A tantestületben és a pedagógiai munkát segítő dolgozók körében a tanév során az alábbi változások történtek: 

 1 fő gitár tanszakon tanító kolléga jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt 2018. 01.31.-én. Helyette 
új, diplomás kollégát tudtunk alkalmazni határozatlan időre.  

 1 fő iskolatitkár munkaviszonya áthelyezéssel megszűnt 2018.02.12-től, helyette 2018. március 7-től új 
kolléganőt alkalmazunk.  
 

6.2.5. Kitüntetések, kitüntetett pedagógusok  
Pedagógus Szolgálatért Emlékéremre felterjesztettem egy kolléganőt. Ennek eredményét a minisztériumból még 
várjuk. Egy kollégát felterjesztettem az Érdi Tankerületi Központ által meghirdetett „Aranycsengő” díjra, melyet 
az idei tanévben sajnálatunkra nem nyert el. 
Az idei tanévben is valamennyi munkaközösség megválasztotta az év tanárát.  
 
6.3. Szervezeti feltételek 
6.3.1. A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 
Az idei tanévben az intézményvezető kapott támogatást a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú 
továbbképzési szakon történő képzéséhez. Tanulmányait sikeresen teljesítette. 
 
6.3.2. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 
Intézményünkben viszonylag jól működő, összehangolt szervezeti egység működik, amelyben kialakultak az 
értékrendek, normák. Kérésemre kollégáim kitöltöttek egy „A szervezetfejlődés profiljá”-t kiértékelő kérdőívet. A 
kérdőív értékeléséből megismerhető a testület jelenlegi fejlettségi szintje. A grafikon görbéje az optimális állapotot 
mutatja, melynek legmagasabb pontja a konszolidálás, a normák alakulása. A kérdőív alapján megállapítható, hogy 
intézményünk fejlettségi szintje megfelelő, de a további fejlődést a vezetés részéről mindenképpen elő kell 
segíteni. A problémafelvetések, a közös döntéshozatal, a szervezet folyamatainak javítása, a heti 
munkaértekezletek megtartása (közös célok megfogalmazása, feladatkiosztások, elemzések, értékelések), a több 
információátadás azok, amelyek a szervezetfejlesztés alapkövei. E mellett iskolánk alkalmazotti közössége számos 
közösségépítő programot is szervezett.  
 
6.3.3. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
Pedagógusok: 38 fő 
 Munkaközösségeink:  zongora, vonós, fúvós (fa és réz), vegyes, zeneismeret 
Pedagógiai munkát segítők:  2 fő iskolatitkár, 1 fő kottatáros-könyvtáros 
Egyéb (technikai) dolgozók: 1 fő hivatalsegéd 
 
6.3.4. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység 

 Zenei Világnap alkalmából hangverseny 
 az őszi tanári hangverseny* 
 a „B” tagozatos tanulók bemutatója 
 Karácsonyi hangversenyek* 
 A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – szólistáink és együtteseink hangversenye 
 „B” tagozatos tanulóink hangversenye 
 Mikulás ünnepség a „zenetanár-babák” részére* 
 Alapítványi Farsangi Bál* 
 a tavaszi tanári hangverseny* 
 a regionális verseny tavasszal* 
 a munkaközösségi tanévzáró hangversenyek 
 zenekarok, kamarazenei csoportok hangversenye 
 Érdi Zenei Tábor* 

*-gal jelölt eseményeinket külső forrás bevonásával rendeztük meg. 
 
Hagyományosan megtartottuk nemzeti ünnepeinket. 
 
6.3.5. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
Új felvételi szempontrendszert dolgoztunk ki valamennyi hangszerre vonatkozóan. Belső tudásmegosztásunk 
önkéntes alapon történt előadások formájában. Nyílt Napok keretében megvalósult sikeres hangszerbemutatónk 
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pedagógusaink ösztönzésére született meg. Az idei tanévben a zenekarok és kamaraegyütteseink számára év végi 
zárókoncertet szervezetünk. 
 
6.3.6. A minőségi munkára való ösztönzés formái  
Az idei tanévben is valamennyi munkaközösség megválasztotta az év tanárát. Szintén az idei tanévben indított 
pedagógus önértékelés lehetőséget biztosított, hogy tanáraink átfogó visszajelzést kaphassanak munkájuk 
eredményéről. Ez több kolléga esetében pozitív ösztönzésként hatott. Ezen kívül a munkaközösség-vezetők és az 
intézményvezető tanév közben történő óralátogatásai alkalmával sikerült a pedagógusok teljesítményének 
értékelése.  
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7. A nevelőtestület beszámolót elfogadó határozata - LEGITIMÁCIÓ 
 
A 2017/2018-as tanév szakmai munkájáról szóló beszámolót a nevelőtestület 2018. június 15-én megtartott 
szakmai értekezletén elfogadta. 
 

PH 
 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
  intézményvezető 
 
 
A 2017/2018-as tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
Érd, 2018. 06. 15. 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia 
 Szülői Munkaközösség elnöke 
 
 
A 2017/2018-as tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
Érd, 2018. 06. 15. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Mézes Gyöngyi 
 Intézményi Tanács elnöke 
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1. melléklet 

STATISZTIKAI ADATLAP 
a 2017/2018-as tanév végi beszámolóhoz 

 
Statisztikai adatok 
 
A tanulólétszám évfolyamonként  
 

2017/2018 Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Össz-

létszám 

1. félév (okt.1.) 11 61 99 99 68 48 37 33 17 7 6 4 490 

2. félév (márc. 19.) 21 58 106 94 62 48 34 31 16 7 6 4 487 

 
Az év közben kimaradt (tanulói jogviszonya megszűnt), illetve új (tanév közben beiratkozott) tanulók száma   

 

Tantárgy 
Kimaradt 
tanulók 

Új 
tanulók 

fuvola 1 - 
gitár 9 7 

magánének 1 1 
hegedű 1 3 

ütő 1 1 
szolfézs 2 1 
zongora 7 6 
furulya 1 3 

összesen 23 22 
 
Az egyes tantárgyak tanulólétszáma és változásai évfolyamonként 
 

 félév 2. félév 

 Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖSSZ Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖSSZ 

szolfézs/zir 4 10 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 27 3 7 7 3 5 1 0 0 0 0 0 0 26 

zongora 3 16 24 26 26 21 13 14 5 2 2 0 152 3 21 24 25 23 20 12 13 5 2 2 0 150 

furulya 0 10 11 9 7 1 2 1 0 0 0 1 42 2 9 12 9 5 1 2 1 0 0 0 1 42 

kürt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

trombita 0 0 6 1 4 1 1 1 1 0 0 0 15 0 0 6 1 4 1 1 1 1 0 0 0 15 

ütő 0 1 4 6 2 2 2 1 1 0 0 0 19 1 1 3 6 2 2 2 1 1 0 0 0 19 

magánének 1 0 7 4 3 2 1 1 0 0 0 0 19 1 0 7 3 3 2 2 1 0 0 0 0 19 

harmonika 0 2 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 13 0 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 12 

fuvola 1 4 5 9 3 4 2 7 3 1 1 0 40 3 4 5 9 4 4 2 7 2 1 1 0 42 

hegedű 1 8 17 11 5 4 4 2 0 3 2 3 60 2 7 16 11 5 4 4 2 0 3 2 3 59 

klarinét 0 0 4 5 1 5 1 0 1 1 0 0 18 0 0 5 4 1 5 1 0 1 1 0 0 18 

szaxofon 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 

gitár 0 6 7 16 9 5 6 3 2 0 0 0 54 5 4 11 16 6 5 3 2 2 0 0 0 54 

harsona 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

baritonkürt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

tenorkürt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

gordonka 1 3 2 3 1 0 4 2 2 0 0 0 18 1 3 2 3 1 0 4 2 2 0 0 0 18 

tuba 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  11 61 99 99 68 48 37 33 17 7 6 4 490 21 58 106 94 62 48 34 31 16 7 6 4 487 

 
 
A két tantárgyat tanulók száma, a heti 6 tanórát, illetve a heti 300 percet meghaladó foglalkozásokat igénybe  vevők 
száma, tandíjasok száma 

 Két főtárgyasok száma: 0 fő 
 Második hangszeresek száma: 15 fő  (részletezve g pontban) 
 Heti 6 tanórát meghaladók száma: 0 fő, ebből 300 percet meghaladó:  0  fő 
 Tandíjasok száma:  28 fő 
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A szolfézscsoportok száma, átlaglétszáma 
 

Évfolyam Csoport száma 

Ek1-Ek2 6 

Ek2 2 

Ek2 - 1 1 

1 4 

1-2 3 

2 7 

3 7 

4 3 

4-5 2 

4-5/B 1 

5-6-7/B 1 

8-10/B 1 

Zir 1 3 

Zir 2 2 

Zir 2-3 1 

Zir 3-5-6 1 

Nagyok 1-2 1 

Fejlesztő-felz. 1 

vegyes 1 

Összesen: 48 

Átlaglétszám: 9,2 

 
A kamaracsoportok, zenekarok száma (kamaracsoportok tanulóinak összlétszáma, aránya)  

 
 1. félév – okt.1. 2. félév – jún.15. 

Megnevezés 
Csoport 
száma 

Létszám Átlag-
létszám 

Csoport 
száma 

Létszám Átlag-
létszám 

Kamarazene-harmonika 1 7  1 7  

Kamarazene zongora - - 1 6 

Kamarazene-ütőhangszer 1 6 1 6 

Kamarazene-hegedű 2 12 2 15 

Kamarazene-vonós 1 6 1 7 

Kamarazene-fafúvós  4 29 5 38 

Kamarazene-rézfúvós 1 6 1 6 

Énekkar 1 17 1 15 

Zenekar-fúvós 1 26 1 26 

Zenekar - vonós 1 16 1 14 

Összesen: 14 132 9,4 15 140 9,3 

 
Egyéb szabadon választott tantárgyat (második hangszer) tanulók száma, aránya   
 

Főtárgya 2. tárgya 1. félév 2. félév 

szolfézs fuvola 1 1 

gordonka harmonika 1 1 

zeneirodalom magánének 2 2 

fuvola zongora 1 2 

zongora magánének 1 1 

zongora fuvola 1 1 

szolfézs zongora 2 2 

zeneirodalom ütő 1 1 

szolfézs furulya 2 - 

zongora cselló 1 1 

zongora hegedű 1 1 
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hegedű zongora 1 2 

magánének zongora - 1 

Összesen: 15 16 

 
A „B”-tagozatos tanulók száma, aránya, tanszakonkénti megoszlása 
 

Hangszer 
Létszám 

1. félév 2. félév 

Zongora 1 1 

Hegedű 11 11 

Gordonka 3 3 

Fuvola 6 6 

Magánének 2 2 

Harmonika 7 7 

Ütőhangszer 2 2 

Összesen: 32 32 

 
A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 
Művészeti alapvizsgát és záróvizsgát tett tanulók száma 
 

ALAPVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 1 1 

Hangszer 24 1 

Elmélet 33  

Összesen: 55 fő 2 fő 

 

ZÁRÓVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 2 3 

Elmélet  1 

Összesen: 2 fő 4 fő 

 
 
2018/19-es tanévre „B”-tagozatra jelentkezők száma 
 

Tantárgyak Fő 

Hegedű 1 

Fuvola 3 

Harsona 1 

Összesen: 5 

 
Szakirányú továbbtanulásra jelentkezettek és felvettek száma 
  

FELKÉSZÍTÉS  FELVÉTELI VIZSGÁRA FELVÉTELI VIZSGA EREDMÉNYE 

0 fő 0 fő 

 
Versenyeredmények (2. sz. mellékletben) 
 
 

Pedagógusok életkori megoszlása 

 

-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- 

1 1 1 4 6 6 8 2 7 2 
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Pedagógusok végzettsége    
 

Félév 
Engedélyezett 
ped. álláshely 

Pedagógus 
Létszám 

(fő) 

Pedagógusok végzettsége 

Közép-
iskola 

Főiskola  Egyetem  
Szak-

vizsgázott 
Gyakornok 

1. félév 32,5 38 2 25 11 6 3 

2. félév 32,5 38 0 26 12 6 1 

 
Pedagógus létszám (Foglalkoztatottság jellege) – és bérgazdálkodás (Okt. 1-jei állapot szerint.) 

 
Munkaviszony jellege Létszám okt. 1. Létszám márc. 19. 

Főállású/ teljes munkaidős/határozatlan 21 20 
Főállású/ részmunkaidős /határozatlan 5 11 
Főállású/ teljes munkaidős/határozott 3 2 
Főállású/ részmunkaidős/határozott - 1 
További munkaviszony/részmunkaidős/határozatlan 4 1 
Megbízási szerződéssel alkalmazott 1 - 
Óraadó 1 3 

Összesen: 38 38 

 
Pedagógus továbbképzés (Rendelkezésre álló összeg: 189.000 Ft) 

 
Név Támogatás 100 % Önrész  

Szabóné Bán Ildikó 270.000- 31.500- 

Összesen támogatás: 270.000- 

Útiköltség: - 

 
 
Kedvezményes és/vagy ingyenes oktatás (térítési- és tandíj) adatai, SNI tanulók, hátrányos, ill. 
halmozottan hátrányos tanulók adatai 

 
2017/2018 

1. félév 2. félév 

Kedvezményes térítési/tandíj díjban részesülők száma 10 11 

Ingyenes oktatásban részesülők száma 10 15 

 ebből SNI tanulók száma 9 13 

 ebből hátrányos ill. halmozottan 
hátrányos tanuló 

1 2 

Kedvezményben részesülők száma összesen: 20 26 
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VERSENYEREDMÉNYEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 
2017/2018  

 

Tanév 
A verseny 

típusa 
A verseny 
száma/db 

Résztvevő 
diákok 

száma/fő 

Elért eredmények 

Helyezések/db Egyéb eredmények/db 

1. 2. 3. 
4 -
10. 

Külön-
díj 

Tovább-
jutás 

Egyéb 

2017/2018 

Nemzetközi 4 6 1      

1 arany minősítés 
1 arany minősítés/3. 

hely 
II. minősítés/2. díj 

Ezüst minősítés 
Bronz minősítés 

Országos 4 7 1 1  2   dicséret 

Országos-
területi 

4 15      6 
1 kiemelt arany 

2 ezüst 
2 bronz 

Megyei          

Regionális 3 17 1      
1 arany 
4 ezüst 
1 bronz 

Helyi 2 89 3      

31 1. helyezett 
32 2. helyezett 
19 3. helyezett 
3 közönségdíj 

Összesen:  17 134 6 1  2  6 102 
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3. melléklet 

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 
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- és tandíjbefizetések 
o A 2017/18-as tanév várható tanulólétszámai 
o Munkaügyek  
o Tűz- és Balesetvédelmi Oktatás 

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
24-31. Adminisztrációs csomag kiosztása, munkaközösségi munkatervek összeállítása 
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. 
 
 Ünnepélyes tanévnyitó, Zwickl Ágoston tanítványainak vendégszereplése 
 Helyszín: Érdligeti Általános Iskola, Túr u. 
4-5-6. H-K-Sze 14-17 Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 8-17 Beiratkozás, térítési díj-, tandíjbefizetés szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
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 
9. Szüreti mulatság a pincesoron, Lukin Fúvószenekar fellépése 
 Helyszín:  Érd, Ófalu 
11. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
14. Rendkívüli értekezlet, 10.00 óra  
 Téma:  Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
18-20. Térítési díj-, tandíjbefizetés, 8.00-18.00/8.00-17.00 
 Helyszín: titkárság 
18 -28. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
19. Iskolatanács 11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
29. Intézményi Tanács ülés 9.30 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 
OKTÓBER 

2. Vonós szakmai értekezlet, 11.00 óra 
3.  Rendkívüli értekezlet, 10.00 óra 
 Téma:  Éves önértékelési terv  
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
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4. Rendkívüli értekezlet 10.00. 
 Téma: Választási Bizottság felállítása az intézményvezető választáshoz 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
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 
11. XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny – Területi válogató 
 Helyszín:  Szentendre 
 Résztvevő:  Szokolai Lóránt 
 Szaktanár:  Rédai Erzsébet 
11. Kottaszerkesztés - Mivel, mit, hogyan? 11. 00 óra 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Előadó:  Rostás Zoltán 
 Résztvevők:  Szaktanárok  
12. Rendkívüli értekezlet 
 Téma: Igazgatóválasztás eljárásrendje, zeneiskola jövőképe 
 Résztvevők: valamennyi alkalmazott 
14. Gitár tanszak szakmai összejövetel, 11.00 óra 
 Helyszín:  Felső u. 33. 
 Résztvevők: Gitár tanszak tanárai, munkaközösség-vezető 
19.  Szülők Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
20. Alapítványi ülés, 14.00 óra 
 Helyszín:  Felső u. 33. 
 Résztvevők:  A kuratórium tagjai 
20.  péntek Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra 
21.  Továbbképzés – Kokas-módszer 
 Helyszín: Fót 
 Résztvevők: Mézes Gyöngyi 
 Továbbképzés – felkészítés az országos fuvolaversenyre 
 Helyszín: Szentendre 
 Résztvevők: Vida Orsolya 
23. Nemzeti Ünnep 
 Szhbattai Arany János Gimnázium férfikarának kísérése 
 Résztvevő:  Sisák Márton – trombita 
 Felelős:  Zwickl Ágoston  
24. Iskolatanács 11.00 óra 
24. Vonós kezdő tanulók meghallgatása, 13.30-tól 
 Helyszín: iskolaközpont, kamaraterem 
 Résztvevők:  vonóshangszeres tanulók 
25. Értekezlet – Pedagógiai Program módosításának elfogadása 
 Helyszín: Iskolaközpont, 10.00 óra 
 Résztvevők: nevelőtestület 
26. Hangverseny az országos fuvolaversenyre készülő tanulók részvételével 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem, 17.00 óra 
 Résztvevők: fuvola tanszakos tanulók 
27. Őszi szünet előtti utolsó munkanap: péntek 
29. Téli időszámítás kezdete 
30-3. Őszi Szünet 
 Óralátogatások az első félévben a zongoratanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 
NOVEMBER 

30-3. ŐSZI SZÜNET  
6. Őszi szünet utáni első munkanap: hétfő 
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7. Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
15. Zongora munkaközösség hangverseny, 17.30 óra  
 Helyszín:  Felső u. 45. 
 Résztvevők:  zongora tanszak tanulói 
16. Rendkívüli értekezlet, Téma: iskolai szabályzatok módosításának elfogadása 
 Helyszín: Felső u. 33.  10.00 óra 
 Résztvevők: nevelőtestület 
16. csütörtök „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny (2-5.o) 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 17.30 óra (fúvós, vonós) 
  Résztvevők: iskola B tagozatos tanulói  
17.  csütörtök „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny (2-5.o) 
 Helyszín: Lukin László AMI, Felső u. 33. Aula 18.00 óra (vegyes) 
 Résztvevők: iskola B tagozatos tanulói  
20. Fúvós munkaközösségi hangverseny, 18.00 óra  
 Helyszín:  Felső u. 45. 
 Résztvevők:  fúvós tanszak tanulói 
21. Belső továbbképzés, 10.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33., Aula 
 Téma:  Reneszánsz és barokk táncok 
 Előadók: Berg Andrea és Haász Csilla  
27. Értekezlet – Intézményvezetői pályázatok elbírálása, 10.00 óra 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: nevelőtestület, alkalmazottak 
28. Iskolatanács  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda, 11.00 óra 
29. Vegyes munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 33., Aula, 19.00 óra 
 Résztvevők:  a munkaközösség ütős, harmonikás, magánének és gitáros tanulói 
 Óralátogatások az első félévben a zongoratanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
  
DECEMBER 

1-től FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok  
1. Szereplés a Gárdonyi iskola szalagavató bálján 
 Résztvevő:  Tóth Imre Zoltán – hegedű. Tanára: Czidorné K. Erika 
3. Érdi Kamarazenekar hangversenye 
 Helyszín:  Solymár, Római Katolikus Templom 
3. Jótékonysági hangverseny 
 Helyszín: Budapest, Fonó-Ház, Budapest - Campona 
 Résztvevők: Harmonika szakos tanulók 
 Felkészítő tanár:  Szokolai Zoltán 
4. Zongora - kezdő tanulók meghallgatása, 13.30-tól 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora szakos kezdő tanulók  
5. Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó, Bácsy-Schwartz Zoltán - hegedű 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
5. Hangszeres tanulóink hangversenye a Kőrösi iskolában, 17.00 óra 
 Helyszín:  Kőrösi Iskola  
 Résztvevők:  iskolánk hangszeres tanulói 
6. Vendégszereplés könyvbemutatón a Városi Könyvtárban 
 Résztvevő:  Tőkés Atilla – hegedű.  
 Szaktanára:  Simányi Andrea 
6. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 15.30 óra 
 Résztvevők: kollégáink 12 év alatti gyermekei  



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2017-2018 
 

  24 

8. „Kis kezek, nagy mesterek” vonós házi verseny, 13.30-tól 
 Helyszín:  Felső u. 45., Kamaraterem 
10. Érdi Kamarazenekar Hangversenye, 18.00 óra 
 Helyszín:  Érdi Evangélikus Templom, Thököly u. 19/a. 
15. Kutyavári óvoda karácsonyi hangversenyen közreműködés 
 Résztvevők:  Tresó-Ujhelyi Ágnes és növendékei 
15. Eötvös József Ált. Iskola, Diósd vendégszereplés 
 Résztvevők:  Tresó-Ujhelyi Ágnes és növendékei 
16. Érdi Kamarazenekar Hangversenyei 
 Helyszín:  Érdligeti Katolikus Templom és Időseket Ellátó Központ (Tállya u.)  
18. Reneszánsz Furulya-együttes vendégszereplése 
 Helyszín:  Kúria, Budapest Markó utca 16. 
 Résztvevők:  Dömsödi Mihály, Golenczki Laura, Szirmai Tünde, Szabó János felkészítő tanár 
18. Kisfenyves Óvoda Karácsonyi kiskoncert 10.30 órakor 
 Résztvevők: Tóth Andorné, Petrus-Bölöni Júlia, Tresó-Ujhelyi Ágnes, Mézes Gyöngyi, Rédai Erzsébet, 

Rácz Balázs 
19. Iskolatanács, 11.00 óra 
19. Weiner Leó zeneiskola nyugdíjas dolgozóinak karácsonya, Budapest 
 Helyszín:  Weiner Leó zeneiskola, Budapest 
 Résztvevők:  Nagy Réka – harmonika 
 Szaktanár:  Szokolai Zoltán   
19. kedd Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 18.00 óra 
19. Hangszeres tanulóink szereplése a Kőrösi iskola Adventi hangversenyén  
 Helyszín:  Kőrösi Iskola 
 Résztvevők:  iskolánk hangszeres tanulói 
22. péntek Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Érd-Központi Református Templom, Kálvin tér, 17.00 óra 
22.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
27. TÉLI SZÜNET (2018. január 2-ig) 
 

2018 
 

JANUÁR 

3. A téli szünet utáni 1. munkanap: szerda 
6. Vízkereszt 
8-12. 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:  vizsgabizottság, szakos pedagógusok, érintett tanulók 
22. A Magyar Kultúra napja 
22. Munkaközösség-vezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
22-febr. 01 ADMINISZTRÁCIÓ I. félév 
23. Iskolatanács 11.00 óra  
24. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 szerda a) „Táncok a zenében” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET 15.00 óra 
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem 
25. csütörtök - b) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából  
 3. Tehetséghangverseny 18.00 óra 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói: 6. és magasabb osztályosok  
26. Az I. félév utolsó napja 
28. Az Érdi Kamarazenekar 2018-as ÚJÉVI HANGVERSENYE 
29.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.30 ÓRA   
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 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
30. Regionális Gordonkatalálkozó, Biatorbágy 
 Helyszín:  Biatorbágy, Pászti Miklós AMI 
 Résztvevők:  Szokolai Lóránt,  
 Szaktanára:  Rédai Erzsébet, kísér: Németh Ferenc 
31.  Érd Kiváló Diákjai díjátadó, 15.00 óra 
 Helyszín:  Polgárok Háza 

Résztvevők:  Orbán Gellért, Szóka Júlia, Székács Rebeka, Vida Orsolya, Nagy Réka, Péter-Szabó Alex, 
Szokolai Zoltán 

 
FEBRUÁR 

2. Rendkívüli értekezlet, Pedagógus önértékelés - az informatikai felület használata 
 Helyszín:  Felső u. 33. 1-es terem, 10.00 óra 
 Résztvevők:  érintett szaktanárok 
2. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
3. Országos harmonika ünnep 
 Helyszín:  Albertirsa 
 Résztvevők:  Szokolai Lóránt – harmonika 
6.8.13.15. Digitális kompetencia fejlesztése, belső továbbképzés 
 Helyszín:  iskolaközpont 
 Résztvevők:  Szaktanárok 
 Előadó:  Török Viktória 
5-7.és TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS  (8-17 óráig) 
12-13. Helyszín: Felső u. 33. előtér, iroda 
10. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (16 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
12. Zongora szakmai összejövetel, téma: Magyar Zene Fesztivál 
 Helyszín:  iskolaközpont, 10.00 óra 
 Résztvevők: tanszak tanárai 
14. IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – Területi válogató 
 Helyszín: Pomáz 
 Résztvevők: Király Renáta, Sarang Jázmin, Bársony Nelli, Szabó Alexa, Székács Rebeka, Ondreák 

Natasa és Kurtos Mária növendékek 
 Szaktanárok: Petrus-Bölöni Júlia, Vida Orsolya, Németh Ferenc, Papné Tóth Zsuzsanna 
16. II. félévi alapítványi igények leadása 
16. A Regionális Énekverseny jelentkezési határideje 
19-23. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 
 Szaktanárok  Előadó: Rostás Zoltán és Szabóné Bán Ildikó  
 Zongora  P. Bonó Lili 
 Vonós  belső szalmai megbeszélés 
 Zeneismeret   Előadó: Lehotka Ildikó 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
27. Iskolatanács  11 óra 
 Felelős: igazgató 
27-28 TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS  (8-17 óráig) 
márc. 1. Helyszín: Felső u. 33. előtér, iroda  
 Fellépések az általános iskolák farsangjain 
 
MÁRCIUS 

7. Intézményvezetői értekezlet 
8. Zeneismeret munkaközösség szakmai összejövetel, 10.30 óra 
 Téma:  A Lukin Csalogányai népdaléneklési verseny 
 Helyszín: iskolaközpont 
10. Munkanap – március 16. péntek helyett. Szakmai nap. Tanítás nincs.  
12. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2018/19-es továbbképzési terv  
   Beiratkozás 2018/2019 (közismeretivel együtt a telephelyeken) 
   Igazgatóválasztás 
13. Szakmai Nap 
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 Téma: Tanulási nehézségekkel küldő gyermekek zenei nevelése 
 Helyszín:  Pomáz 
 Résztvevők:  zeneismeret munkaközösség 
14. Nemzeti Emlékünnep az Érdligeti Általános Iskola Túr u.-i épületében 
 Résztvevők:  Rézfúvós együttes – Rák Balázs Bence, Takács Árpád, Stier Máté, Dóry Vilmos és Kuzsel 

Erik (dob) 
 Felelős: Zwickl Ágoston szaktanár  
15. Nemzeti Ünnep – Érd, 9.30. 
 A Lukin Fúvószenekar fellépése – Térzene az Érd városi ünnepség előtt 
 Szhbattai Arany János Gimnázium férfikarának kísérése 
 Résztvevő:  Sisák Márton – trombita 
 Felelős:  Zwickl Ágoston  
16. Pihenőnap 
19. Vegyes tanszaki hangverseny 
 Téma:  Ének- és harmonikaversenyre készülő növendékek hangversenye 
 Helyszín:  Érd 
19. A cigányság világnapja 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
22. A víz világnapja 
22.  Rendkívüli Értekezlet 11.00 
 Téma: Regionális-Budapesti-Pest megyei Énekverseny 
 Részvevők: iskola dolgozói 
22-23. Vonós munkaközösségi Skála-Etűd Vizsgabeszámolók 
 Helyszín: Iskolaközpont, Kőrösi iskola 
 Résztvevők: a vonós tanszak tanulói 
23. VI. Országos Harmonikaverseny – területi válogató 
 Helyszín:  Dohnányi E. AMI, Budapest 
 Résztvevők: Albert Mihály, Horváth Ádám, Majoros Bence, Majoros Máté, Nagy Réka, Szokolai 

Nándor 
 Szaktanár: Szokolai Zoltán 
23. A 4. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
 Résztvevők:  zeneismeret tanszak növendékei 
24.  szombat Regionális-Budapesti-Pest megyei Énekverseny - munkanap 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: a régió zeneiskoláinak tanulói és tanárai, valamint Sisák Borka, Majoros Csenge, Orbán 

Gellért, Iváncsics Noémi, Kertész Nóra, Tóth Márta Lili, Petrás Mátyás, Steckmüller 
Anna Sára 

 Szaktanár: Szóka Júlia  
24. Magyarok Vására, 13.00 
 Résztvevők: Lukin Fúvószenekar 
25. A nyári időszámítás kezdete 
26. Kezdők hangversenye – Fúvós munkaközösség  
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós tanszak kezdő tanulói 
27. kedd Magyar Zene Fesztivál – Zongora munkaközösségi hangverseny, 17.30. 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói 
27. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
28. szerda Tavaszi szünet utolsó tanítási napja 
29-3. TAVASZI SZÜNET 
 
ÁPRILIS 

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 
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11. A magyar költészet napja 
11-12 Országos zeneiskolai Fúvóstanárok versenye 
 Helyszín:  Dombóvár  
 Résztvevő:  Rácz Balázs - klarinét   
13-16. Nemzetközi Harmonikaverseny  
 Helyszín: Belgrád (Szerbia) 
 Résztvevők: Szokolai Lóránt 
 Szaktanár: Szokolai Zoltán 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
9-13. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
13. Kis kezek, rejtett mesterek zongoraverseny 
 Helyszín: Halásztelek 
 Résztvevők:  Bolyki Barnabás, Tóth Zsófia, Pfaff Hanna 
 Szaktanár:  Berg Andrea, Peicsné P. Katalin 
18. Műemlékvédelmi világnap 
16-20. NYÍLT NAPOK  
16-20. Zeneismeret munkaközösségi értekezlet 

Téma: Vizsgabeosztás, beiratkozási ügyelet, 1. osztályosok felmérése, zeneirodalom beszámolók 
19. Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Vendég:  Kincses Veronika énekművész 
 Helyszín:  Zenei könyvtár, 18.00 óra 
19. Hangszerbemutató hangverseny 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, kamaraterem, 16.30. 
 Résztvevők: iskola tanárai, diákjai 
20.            péntek Tavaszi Művész-tanári koncert  LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
20. V. Művészeti Iskolák Találkozója 
 Helyszín:  Pilisvörösvár, 15.00 óra 
 Résztvevő:  Nagy Réka – harmonika 
 Szaktanár:  Szokolai Zoltán 
20. XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – Területi válogató 
 Helyszín: Veresegyház 
 Résztvevők. Albert András - harsona  
 Szaktanár: Zwickl Ágoston  
20-22. Nemzetközi Harmonikaverseny  
 Helyszín: Ugljevik (Bosznia) 
 Résztvevők: Szokolai Nándor, Szokolai Lóránt, Péter-Szabó Alex 
 Szaktanár: Szokolai Zoltán 
21.  Munkanap – SZAKMAI NAP 
21. XVIII. Regionális Zeneismeret Verseny – Törökbálint 
 Résztvevők: Sike Emőke, Fremda Júlia, Horváth Kristóf Pál 
 Szaktanárok:  Molnár-Farkas Magdolna, Endrődi Hajnalka 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
23-27. Felvételi meghallgatások a 2018/19-es tanévre  
22. A Föld napja 
24. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
25. Keönch Boldizsár Énekverseny 
 Helyszín: Balassagyarmat 
 Résztvevők: Majoros Csenge 
 Szaktanár: Szóka Júlia 
30. Pihenőnap 
 Második félévi óralátogatások a fúvós tanároknál 
 Helyszín: telephelyek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
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MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
4-11. Írásbeli érettségik 
6. Anyák Napja 
 Szereplések az Érdligeti és a Bolyai Általános Iskolák anyák napi ünnepségein  
7-11. Zeneirodalom, zeneismeret szóbeli beszámolók 
 Helyszín: iskolaközpont  
8. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye, 17.30. 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, kamaraterem 
10. Madarak és fák napja 
12. Evangélikus Gyülekezeti Tábor – Ki mit tud? 
 Helyszín: Balatonszárszó 
 Szereplő:  Albert András – harsona 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
13. VI. Országos Harmonikaverseny - döntő 
 Helyszín: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola – AMI 
 Résztvevők: Szokolai Lóránt, Nagy Réka, Majoros Máté, Albert Mihály 
 Szaktanár: Szokolai Zoltán 
10-től Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneismeret, zeneirodalom 
 Helyszín: tanítási helyszíneken 
16. Vegyes Munkaközösségi hangverseny 
 Helyszín: Lukin AMI, Felső u. 33. 
 Résztvevők: vegyes tanszak tanulói 
18. Nyílt nap a Zeneakadémián – Harmonikások vendégszereplése, 16.00 
 Helyszín: Budapest, LFZE 
 Résztvevők: Nagy Réka, Szokolai Lóránt 
 Szaktanár: Szokolai Zoltán 
21. PÜNKÖSD HÉTFŐ 
22. Iskolatanács 10.00 óra 
23-ig FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
23. Nemzetközi Harmonikaverseny  
 Helyszín: Becse (Szerbia) 
 Résztvevők:  Szokolai Lóránt 
 Szaktanár:  Szokolai Zoltán 
24.  Zenei Klub   vezeti: Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei Könyvtár, 18.00 óra 
 Vendég:  Lakatos György fagottművész  
24-27. Nemzetközi Harmonikaverseny  
 Helyszín:  Újvidék (Szerbia) 
 Résztvevők:  Szokolai Lóránt 
 Szaktanár:  Szokolai Zoltán 
24. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
24. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE - június 1-ig 
26. Hősök Napja – Lukin Fúvószenekar fellépése  
 Felelős:  Zwickl Ágoston 
27. Gyermeknap  

 
JÚNIUS  

3. Pedagógusnap 
4. A nemzeti összetartozás napja 
8-10. XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – Döntő 
 Helyszín: Kiskunfélegyháza 
 Résztvevők: Albert András  
 Szaktanár: Zwickl Ágoston 
8. Munkaközösség-vezetői beszámolók leadási határideje 
4-12. Adminisztrációs napok hangszeres tanárok 
13. TANÁRI KIRÁNDULÁS VESZPRÉMBE 
13. Matiné koncert a Diósdi Eötvös József Általános Iskolában 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2017-2018 
 

  29 

 Résztvevők:  Tresó-Ujhelyi Ágnes és klarinétkvártett 
 Bemutató a Kutyavári Óvodában 
 Résztvevők:  Tresó-Ujhelyi Ágnes és klarinétkvártett 
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 
24. Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny 
 Helyszín: Szeged 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Szaktanár: Szokolai Zoltán 
 ZETA kongresszus – harmonikások vendégszereplése 
 Helyszín: Budapest 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Szaktanár: Szokolai Zoltán 
 

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) 
  
 


