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Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét,  
az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.  

A zene tápláló, vigasztaló elixír,  
és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. 

(Kodály Zoltán) 
 

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

Az elmúlt tanévben kiemelt feladataink voltak az új szabályzatok, dokumentumtervek megalkotása, 
a pedagógiai programunk módosítása, aktualizálása. A 2017/2018-as 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. Aktualizáltuk a pedagógiai programunkat. Ezek közül kiemelkedett az 
idei tanévben először elindított pedagógus önértékelésünk, melynek eredményeként 9 fő pedagógus 
önértékelésére került sor. Az idei tanévben mindenképpen – részben a fenntartó által megállapított 
hiányosságok miatt, részben szervezeti változások miatt – átdolgozásra szorul a Pedagógiai program, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Honvédelmi Intézkedési Terv.  

Évekkel ezelőtt eredményes felvételi szempontrendszert dolgozott ki a zongora munkaközösség, 
melyet sikerült az elmúlt tanévben valamennyi hangszerre kidolgozni. 2018 tavaszán a zeneiskolánkba 
felvételi meghallgatásra jelentkezett gyermekeket már hangszerenként egységes követelményrendszer 
alapján bíráltuk el. Ezt az idei tanévben is folytatjuk.  

Tavaly a szülők kezdeményezésére kísérleti jelleggel elindítottuk négy csoportban 
szolfézsoktatásunkat az Érden működő Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. 
A Szakmai alapdokumentumunk ennek érdekében módosult, hivatalosan is telephellyé vált az iskola. Az 
idei tanévben szintén négy csoportban tanulnak szolfézst az odajáró gyermekek.  

Intézményünk valamennyi 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. Az idei tanévben is szervezünk hangszeres regionális versenyt. 

Az elmúlt tanévben is nagy hangsúlyt fektettünk a külső-belső továbbképzésekre. Az idei évben is 
megrendezzük a Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket, ahol különböző témában tartanak előadást 
meghívott pedagógusok.  

2018 februárjában terveztük bevezetni a KRÉTA E-naplót, ám a művészeti iskolákra vonatkozó 
kidolgozatlansága miatt mégsem alkalmaztuk. Több pedagógusunk elvégezte a felület megismerését 
szolgáló akkreditált online tanfolyamot. Az idei tanévtől nem kötelező bevezetnünk, így a továbbiakban 
is papír alapon vezetjük a naplókat. 

Az elmúlt tanévben 1 fő pedagógus minősítésére került sor. A 2019. évi minősítési tervbe 7 fő 
pedagógus került be. A pedagógusok minősítésére való felkészítése egyik kiemelt feladatunk lesz az idei 
tanévben. 

A tavalyi éves továbbképzési tervbe bekerült az intézményvezető, aki sikeres szakvizsgát tett. Az idei 
tanévben 10 fő akkreditált továbbképzését szeretnénk központi támogatásból finanszírozni. 

2018. augusztus 1-jétől új intézményvezető-helyettes megbízására került sor, 2018. szeptember 1-
jétől további egy fő intézményvezető-helyettes dolgozhat iskolánkban. A megnövekedett irodai 
dolgozók létszáma miatt az ügyviteli iroda szűkös lett. Ezért feladat lett egy zeneterem átalakítása 
helyettesi irodává, a hozzá szükséges berendezésekkel, az internetes hálózat kiépítésével. Ez utóbbi 
folyamatos tesztelés alatt áll. 
 
II.  A TANÉV FŐ FELADATAI 
II.1. Jogszabályok által előírt feladatok 

 A tanévben 6 fő pedagógus minősítésére kerül sor.  
Feladatok:  a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részvevő pedagógusok felkészítése a 

minősítésre, a minősítés lefolytatása 
Határidő: a kiadott időpont és rendelkezések szerint 
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Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 2., iskolatitkár 1. 
 

 Pedagógiai program módosítása a pedagógiai munkánkat érintő változtatások és időszakos 
felülvizsgálat miatt. 

Feladat:  munkacsoportok kialakítása, alapdokumentumunk felülvizsgálata, módosítása, 
nevelőtestületi elfogadása 

Határidő: 2018. december 
Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 
 

 Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozása, kiegészítése részben szervezeti változások 
miatt. 

Feladat:  A dokumentum módosítása, kiegészítése, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása 
Határidő: 2018. november 
Felelős: intézményvezető 
 

 Házirend módosítása, aktualizálása. 
Feladat:  Házirend módosítása, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása 
Határidő: 2018. október 
Felelős: intézményvezető 

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

Éves Önértékelési Tervet. A 2019. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe 
bekerült az intézmény és az intézményvezető.  

Feladat:  Éves Önértékelési Terv kidolgozása a pedagógusokra, intézményvezetőre és az 
intézményre, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása 

Határidő: 2018. szeptember 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport 
 

 Az éves önértékelési tervben meghatározott pedagógus, intézményvezető, intézmény 
önértékelését a megadott határidőkre végre kell hajtanunk.  

Feladat:  Az éves önértékelési tervben meghatározott feladatok végrehajtása. 
Határidő: az önértékelési terv szerint 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport tagjai 
 

 Az idei tanévben 10 fő veszt részt akkreditált továbbképzésben az Éves Továbbképzési 
Tervben foglaltak szerint. 

Feladat:  A továbbképzési tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének teljesítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: intézményvezető 
 

 Honvédelmi Intézkedési Terv módosítása személyi változások miatt. 
Feladat:  Dokumentum módosítása, elfogadtatása, továbbítása. 
Határidő: 2018. október 
Felelős: intézményvezető 
 
II.2 A pedagógiai program megvalósítása  

 A pedagógiai programunkban meghatározottak szerint végeztük munkánkat eddig is, ezt 
tesszük ebben a tanévben is. 

Feladat: Pedagógiai programunk szerinti munkavégzés 
Határidő: a tanév során folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
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 Szükséges újragondolnunk hangversenyeink tartalmát és hosszát. Érdekesebb és színesebb 
műsorvezetéssel, interaktívabb bemutatókkal kell terveznünk alkalmainkat, hogy hangverseny-
látogatottságunk emelkedjen.  

Feladat: Interaktív hangversenyek szervezése, színes műsorvezetéssel.  
Határidő: a tanév során folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető-helyettesek 
 
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 zene-tagozatos általános iskolás gyermekek emelt szintű elméletoktatása. 
Határidő:  folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 

 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:  intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, érintett szaktanárok 
 

 A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése 
Feladat: A Móra Ferenc 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 
Felelősök:  intézményvezető, szaktanár 

 
II.2.2.  Zenei ismeretterjesztés, a Lukin Bérlet hangversenysorozat* 
 
A LUKIN BÉRLET 2018/2019 eseményei: 
 

 ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY  
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai és vendégek 
 A program várható ideje: 2018. október 
   

 II.  KARÁCSONYI HANGVERSENY(EK) 
 Résztvevők: az iskola zenei együttesei, szólistái 
 A program várható ideje: 2018. december 
 

 III.  LUKIN NAPOK 
 A programsorozat várható ideje: 2019. január   
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 1.) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére 
  Résztvevők: a zeneiskola együttesei, tanulói 
 
 2.) Ismeretterjesztő előadás – Mesehősök a zenében 
  Résztvevők: a zeneiskola tanulói 

 IV.  HANGSZERES REGIONÁLIS VERSENY 
 Résztvevők: a terület iskoláinak tanulói, pedagógusai 
 A program várható ideje: 2019. március   
 

 VI.  TAVASZI TANÁRI KONCERT 
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai  
 A program várható ideje: 2019. április   
 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 
 
II.2.3. Továbbképzés 
Az általános pedagógiai témákkal foglalkozó továbbképzéseket, valamint szakmódszertani 
továbbképzéseket a továbbiakban is támogatjuk. A belső tudásmegosztás érdekében szervezett 
előadásainkat továbbképzésként ajánljuk a jelentkezőknek.  
Feladat:  tanfolyamok elvégzése  
Határidő: folyamatos 
Felelős:  intézményvezető 
 
II.2.4. Szakmai Zenepedagógiai Projekthét 
Akkreditált kiváló tehetségpontként dolgozunk. Szakmai munkánk továbbfejlődésének elengedhetetlen 
része az új vagy máshol már régóta jól működő, bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, 
azok alkalmazása. Ebben a tanévben is tervezzük a szakmai zenepedagógiai projekthét megszervezését, 
amely nem akkreditált továbbképzésként kerül meghirdetésre. Az idei tanévben a digitális zeneoktatás 
lehetőségeiről szeretnénk bővebb információhoz jutni.  
Tervezett idő:  2019. február vége 
Feladat: a projekthét előadóinak meghívása, a program összeállítása, meghirdetése 
Határidő: 2019. január 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők  
 
II.2.5. Tanulók jutalmazása 
Arra érdemes 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. Tanórán 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* 
 A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – szólistáink és együtteseink  
 hangversenye* 
 Alapítványi Farsangi Bál* 
 Szakmai Zenepedagógiai Projekthét szakmai kurzusainkkal* 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2018/2019 

 

 8 

 a regionális hangszeres verseny tavasszal* 
 a tavaszi tanári hangverseny* 
 a munkaközösségi hangversenyek 
 Érdi Tehetséggondozó Zenei Tábor* 

A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 
 
Feladat: A népszerű események színvonalas megrendezése, az újak színes, interaktív 

megvalósítása. 
Határidő: konkrét időpontok később meghatározva 
Felelősök: munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek 
Koordinátor: intézményvezető 
 
II.2.7. Ünnepek, megemlékezések 
A nemzeti ünnepekről iskolánk is megemlékezik. Aktuális zenei évfordulókra kiemelten figyelünk. 
Feladat: ünnepek, megemlékezések megtartása 
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 

Feladat: kapcsolattartás fenntartása, erősítése 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  az iskola vezetősége, valamennyi, a konkrét eseményben érintett pedagógus 
 

 Kapcsolattartás a szülőkkel  
A kapcsolattartás fórumai: 

 Szülői értekezleteken: 
o Tanárok szülői értekezlete  
o Igazgatói szülői értekezlet a szülői tanács 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 és Facebook oldalunk naprakész információkkal való feltöltése fontos feladatunk.  
Feladat: kapcsolattartás erősítése, információk határidőben történő kommunikációja 
Határidő: folyamatos, illetve feladattól függő 
Felelősök:  iskolatitkárok, 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, közös események szervezése, azokon 
való részvétel.  

Határidő: folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, zenekar-vezetők, kamaracsoport-

vezetők 
 
2019. április hónap utolsó hetében a Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskolával szeretnénk egy 
közös szakmai programot szervezni, amelyen kamaracsoportjaink, zenekaraink, énekkaraink 
együttesen lépnének föl. 
Feladat: Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskolával szakmai egyeztetés a közös program 

kialakításáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  intézményvezető 
 
Az iskolavezetés kapcsolatot tart a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.  
Határidő: folyamatos, eseménytől függő 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 
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 naplók szabályos vezetését is. 
Feladat: adminisztrációs beosztások elkészítése 
Határidő: belső ellenőrzési terv szerint 
Felelősökök:  pedagógusok, intézményvezető-helyettesek 
 
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 intézményvezető 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 iskolatitkárok és az intézményvezető-helyettesek.  
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, iskolatitkárok 
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, iskolatitkárok 
 
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: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-
vezetők. 

Feladat: iskolatanács üléseinek meghirdetése, előkészítése 
Felelős: intézményvezető  
Határidő: minden hónap utolsó hetének meghatározott napja 
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 Minden hét első munkanapján az iskolavezetés és az irodai dolgozók megbeszélést tartanak. Az 
intézményvezető értékeli az elmúlt hét eseményeit, beszámoltat és az elkövetkező hét aktuális 
programjait, feladatait határozza meg. 

Feladat: megbeszélések előkészítése 
Határidő: munkahét első napja 
Felelős: intézményvezető 
 
III. A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELEI  
III.1. Személyi feltételek  
 
Alkalmazotti- és növendéklétszám, státuszok 
 
Iskolavezetés intézményvezető 1 fő 1,5 évre szóló megbízással 
  intézményvezető-helyettesek 2 fő 5 évre szóló megbízással 
Alkalmazottak pedagógus 41 fő 32,5 álláshelyen 
  pedagógiai munkát segítő 3 fő 2,5 álláshelyen 
  technikai dolgozó 1 fő 1 álláshelyen 
Üres álláshely   1  (100%) álláshely 
 
Távozott iskolánkból: 
       – 
 
Alkalmaztuk: 
– Balogh Bottyán - rézfúvós (óraadóként) 
– Csóka Gabriella Ildikó - intézményvezető-helyettes, fuvolatanár 
– Palatin Eduárd - gitár (óraadóként) 

– Páljános Anna Léda - furulya/fuvola (óraadóként) 
– Szabó János - furulya, trombita (óraadóként) 

– Takács Krisztina - SNI furulya és szolfézs (óraadóként)  
– Tóth Andorné - hegedű (óraadóként) 

 
Tartósan távollévő (CSED/GYED/GYES): 
- Fiedler Gabriella  - fafúvós  
- Gergely Virág Emese  - zongora 
- Kuncze Melinda  - zongora 
- Zwickl Ágostonné  - hegedű 
 
Felmentési idejét tölti: 
- Roszkos Péterné (nyugdíjazás) 

 
Tanulólétszám: kb. 490 fő 
A létszám október 1-ig változhat. 
 
Munkaközösségeink: zongora, fúvós (rézfúvós, fafúvós), vonós, vegyes (gitár, harmonika, ütőhangszer, 
magánének), zeneismeret (szolfézs előképző, szolfézs, 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 (2030 Érd, Túr u. 5-7.) 
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 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.) 
 Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Alsó u. 21.) 

 
Épületek, tantermek 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
A nyár folyamán a Felső u. 33. sz. iskolaépületünkben karbantartás nem történt.  Beázás miatt a Felső u. 
45. sz. épületünk cserepeit kijavították.  
A Felső u. 33. épület 2-es terméből intézményvezető-helyettesi irodát alakítottunk ki, és a Felső u. 45. 
sz. épületben található hangszerraktár egyben zenei szaktanteremmé vált. A hangszerraktár zavartalan 
megközelítése érdekében szükséges egy hangszigetelt gipszkarton fal beépítése ajtóval a szomszédos 
teremben.  
További fejlesztésekre lenne szükség:  

 a fűtésrendszer teljes felújítása,   
 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása,  
 mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék hiányoznak, csövek 

rozsdásak, 
 tetőszerkezet teljes felújítása,  
 külső homlokzatjavítás - omladozó falak,  
 lépcsők felújítása - balesetveszélyes 
 kerítés festése - a bejárati kapu és a kerítés rozsdás, 
 A Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha kialakítása. 
 A Felső u. 45. épület 11-es terem falrepedéseinek és teraszának javítása - balesetveszélyes  

 
Évek óta gondot jelent: 

 hangversenyterem hiánya 
 
Eszközök és felszerelések  

 Hangszerek 
Hangszercsere Program 2018 jóvoltából 8.381.000 – Ft értékben számos új hangszert sikerül az idei 
tanévtől használatba vennünk. Ezen felül az Érdi Tankerületi Központ 1 db Pianínót biztosított 
számunkra. Ezek az új hangszerek megkönnyítik a mindennapi szakmai munkánkat.   
A részletes tételek: 
 

Hangszer megnevezése Darabszám 
½-es hegedű tokkal, vonóval 

(Savona Conservatory II+tok+vonó ½) 
3 

¾-es hegedű tokkal, vonóval 3 
¼-es gordonka HORA (tömör fa) 2 
½-es gordonka HORA (tömör fa) 1 

Yamaha B1-PE pianíno 
1+1 

a tankerület jóvoltából 
Roland F-140R CB elektromos zongora 1 

Adams MSPV43 marimba (padouk) 1 
Jupiter JFL700WD fuvola 1 

Trevor James 3041-EAW fuvola 2 
Trevor James 31 PF-EASRL Privilage fuvola 1 

Roy Benson PC502 piccolo 1 
Pearl 505RE fuvola 1 

Buffet E11 B klarinét 1 
Buffet Prodige B klarinét 3 
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Yamaha YTR 3335 B trombita 1 
Holton HR-650 gyerek vadászkürt 1 
Jupiter JTB10 FRQ tenorharsona 1 

Conn 23H harsona 1 
Yamaha YBB-105 B tuba 1 

Jupiter JEP 1000 Euphonium 1 
 
Szükségünk van továbbra is pianínókra, nagyobb méretű hegedűkre, hegedűtokokra, fuvolákra és 
rézfúvós hangszerekre.  
 
Szintén a Hangszercsere program keretében hangszerek felújítására 1.183.200 – Ft támogatásban 
részesültünk. A rendelkezésre álló pénzösszeget az alábbiak szerint osztjuk fel: 

 zongora tanszak:  505.000 – Ft 
 vonós tanszak:  258.000 – Ft 
 fafúvós tanszak:  139.700 – Ft 
 rézfúvós tanszak:  133.000 – Ft 
 mélyrézfúvós tanszak: 147.500 – Ft 

A keretből kimaradt hangszerek felújítását, karbantartását az alapítványunk lehetőségei szerint a 
továbbiakban is finanszírozza.  

 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 
A nyáron felújításra kerültek a szolfézs teremben használatos iskolai padok (9 db). Felszerelésre került 
3 db projektortartó konzol két elméleti szaktantermünkben és a kamaratermünkben. Most már 
lehetőségünk van arra, hogy az órán használt digitális tananyagot valamennyi diák láthassa.  
Az elméleti csoportok esetében a kihelyezett tagozatainkon az oktatáshoz szükséges ötvonalas tábla 
továbbra sem áll minden tanteremben rendelkezésünkre, ezért az idei tanévben is hordozható 
ötvonalas táblát kell vásárolnunk, valamint CD-lejátszó beszerzése is szükséges. 

 Internet 
Igény esetén a kihelyezett tagozatainkon is várjuk a mobil-internet elérhetőségének biztosítását. 

 Irodai eszközök 
Munkánkban nagy segítséget jelentett az, hogy az elmúlt tanévben számítógépes, digitális hálózatunkat 
külső segítséggel bővíteni tudtunk: 5 db asztali számítógépet, 5 db laptopot, és 12 db projektort 
kormányzati támogatásból kaphattunk. Az új asztali számítógépeket az irodai szobákban helyeztük el. 
A régi asztali számítógépek szaktantermekbe kerültek.   
 
Könyvtár 
Alapítványunk segítségével a könyvtári szoba új polcrendszerrel gazdagodott az elmúlt tanévben. 
Szintén az alapítvány támogatásából tudtunk új kottákat beszerezni. A kottatár bővítése az új 
zenepedagógiai kiadványok miatt is folyamatosan szükséges.  
 
 
IV.  A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
Lásd a Mellékletben! 
 
 
V.  AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE  
Szorgalmi idő 
Első tanítási napja:  2018. szeptember 3. (hétfő), 7. (péntek) Lukin AMI-ban 
Utolsó tanítási napja:  2019. június 13. (csütörtök) 
Tanítási napok száma:  száznyolcvanegy (százhetvenhat – Lukin AMI) nap. 
A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. 
Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2019. február 1-ig   
 
Utolsó munkanap:   2019. június 26. szerda 
Nyári szabadság:   2019. június 27. (csütörtök) – augusztus 21. (szerda) 
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A 2019/20-as tanév első munkanapja: 2019. augusztus 22. (csütörtök) 
 
 
V.1. Iskolai szünetek időtartama 
Tanítási szünetek 
 
Őszi szünet:  2018. október 29 – november 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5. (hétfő). 
 
Téli szünet:      2018. december 27 – 2019. január 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2018. december 20. (csütörtök),  
A szünet utáni első tanítási nap:  2019. január 3. (csütörtök). 
 
Tavaszi szünet:     2019. április 18 – április 23. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2019. április 17. (szerda),  
A szünet utáni első tanítási nap:  2019. április 24. (szerda). 
 
Tanítás nélküli munkanapok 
2018. október 13. szombat 
2018. november 10. szombat 
2018. december 1. szombat 
2018. december 15. szombat 
2018. december 21. péntek 
2019. június 12. szerda  
 
V.2. Ünnepek és emléknapok 
Ünnepek 
2018. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
  mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja  
2018.október 23. Nemzeti ünnep 
2019. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  
2019. március 15. Nemzeti ünnep  
2019. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja  
2019. június 4. A nemzeti összetartozás napja   
 
Emléknapok, megemlékezések időpontjai 
2018. október 1. Zene világnapja  
2019. január 30-31. Lukin Napok programsorozat 
2019. január 22. Magyar Kultúra Napja 
 
V.3. Értekezletek, fogadó órák  
Alakuló értekezlet 2018. augusztus 23.  
Résztvevők: valamennyi dolgozó 
Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévnyitó értekezlet 2018. szeptember 13.  
Téma:   A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása 
  Éves önértékelési terv ismertetése, elfogadása 
Felelős:  intézményvezető 
 
I. félévi tantestületi értekezlet 2019. január 31.  
Téma:   A tanulók 2018/2019-es tanév I. félévi munkájának értékelése. 

A félévi pedagógiai munka hatékonyságának elemzése, értékelése. 
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Az I. félév szakmai és intézményműködési, valamint munkaügyi tapasztalatai.  
Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévzáró értekezlet 2019. június 14.  
Téma:  A 2018/2019-es tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 
Felelős: intézményvezető  
 
Rendkívüli értekezletek  
 
Téma: Önértékelés – kinek, mit, hogyan? 2018. október 8. 
Felelős: intézményvezető, BECS csoport tagjai 
 
Téma:   Pedagógiai program, SZMSZ,  
  Házirend módosításának elfogadása  2018. december 10. 
Felelős: intézményvezető 
 
Téma:  Regionális Zenei Verseny meghirdetéséhez 2019. március 8.  
  előkészületek 
Felelős: intézményvezető, szakos tanárok 
 
Téma:  2019/2020-as év továbbképzési terve 2019. március 11.  
Felelős: intézményvezető 
 
Téma:  Adminisztráció – mit, hogyan 2019. május 23. 
Felelős: intézményvezető 
 
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: 2019. április  
Felelősök: Zeneismeret szaktanárok 
 
„Nyílt napok” - új tanulók jelentkezése, felvételi meghallgatások 
Határidő: 2019. április, az általános iskolai beiratkozások időpontját követő hetekben  
Felelős: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok  
 
Régi tanulók jelentkezési lapjainak összegyűjtése, leadása az irodába 
Határidő: 2019. április vége 
Felelősök: szaktanárok 
 
Vizsgák  
B-tagozatosok I. félévi vizsgái: 2019. január 14-18.  
A 2018/2019. tanév II. félévi vizsgái: 2019. május 13 – június 4.  
A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, intézményvezető-helyettes 1. 
Lebonyolításért felelősök:   munkaközösség-vezetők 
 
 
VI. ZENEI VERSENYEK 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott országos zenei 
művészeti versenyek, melyeken iskolánk érintett lehet: 
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XIV. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY  
A verseny időpontja: 2019. február 8-10.  
Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, Budapest   
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő.  
Az országos döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. december 14.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2018. november 16-november 27. 
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 040043  
2040 Budaörs, Rózsa u. 17. Honlap: www.leopoldmozart.hu  
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. október 26-ig. 
 
XIII. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY  
A verseny időpontja: 2019. március 8-10.   
Rendező: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola, Kisújszállás 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 15.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2019. január 18-tól 2019. január 28-ig. 
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: 2019. január 4-ig. 
 
XI. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY  
A verseny időpontja: 2019. március 22-23.   
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI, Vác 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő. 
Az országos döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel. 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő (egyfordulós). 
Az országos forduló nevezési határideje: 2019. január 31. 
 
X. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY  
A verseny időpontja: 2019. március 29-31.  
Rendező: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő  
Az országos döntő formája: egyfordulós 
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 25.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2019. február 8-ától 2019. február 16-áig. 
Terület: Heves, Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
2700 Cegléd, Kút u. 2. Honlap: www.erkel-cegled.sulinet.hu 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. január 15-éig. 
 
XIV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY  
A verseny időpontja: 2019. április 26-28.  
Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, Székesfehérvár 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő  
Az országos döntő egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 19.  
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TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2019. március 2-ától 2019. március 13-ig. 
Terület: Komárom-Esztergom, 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: 2019. február 14-éig. 
 
X. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY  
A verseny időpontja: 2019. április 12-14.  
Rendező: Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.  
Az országos döntő egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 18.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2019. február 11-től 2019. március 1-ig. 
Terület: Komárom-Esztergom, 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: 2019. január 15-ig. 
 
Regionális versenyek  

Regionális Hangszeres Verseny - Érd* 2019. március 9. 
XIV. Regionális Zeneismeret-verseny –Törökbálint 2019. 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 

2018/2019 
 

AUGUSZTUS 

21. VIII. Siófoki cselló-zongora mesterkurzus 
 Résztvevő: Szokolai Lóránt gordonka/harmonika 
 Felelős: Rédai Erzsébet, Szokolai Zoltán 
23. ALAKULÓ Értekezlet, 10.00 óra 
 Résztvevők: munkaközösség-vezetők, pedagógusok 

o Tájékoztató a nyári karbantartásokról 
o Év eleji teendők, térítési-díj és tandíjbefizetések 
o Munkaügyek  
o Tűz- és Balesetvédelmi Oktatás 

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető 
25. Alsó utcai bál, 16.00 óra, Lukin Fúvószenekar fellépése 
 Felelős:  Zwickl Ágoston – zenekarvezető  
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27. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 10.00 
 Helyszín: Bolyai J. Általános Iskola, Érd 
 Résztvevő: intézményvezető 
27-31. Adminisztrációs csomag kiosztása, munkaközösségi munkatervek összeállítása 
 Felelős: intézményvezetőhelyettes, munkaközösség-vezetők 
31.  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 
 
SZEPTEMBER 

  
3. Ünnepélyes tanévnyitó, kamaracsoport fellépése 
 Helyszín:  Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 
 Felelős:  Zwickl Ágoston, Peicsné Poznár Katalin 
4-5-6. K-Sze-Cs 14-17 Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 Felelősök: pedagógusok 
 8-18 Beiratkozás, térítési díj, tandíj befizetés szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
7. Első tanítási nap 
8. Az írástudatlanság elleni küzdelem napja 
7, 11-12. P, K-Sze Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-16.00 óra között, péntek 8.00-13.00 óra  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkárok  
13. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
13. ÖSSZESÍTŐK LEADÁSA 
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
18. Iskolatanács 11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
19 -26. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
21. A magyar dráma napja 
21. Az alapítvány felé benyújtandó eszközigények fontossági sorrendben történő leadása  
 Felelős: munkaközösség-vezetők  
23. Őszi nap-éj egyenlőség 
24. Vonós szakmai értekezlet, 11.00 óra 
 Téma:  házi verseny anyagának kiválasztása  
 Felelős:  munkaközösség-vezető 
30. A népmese napja  
 Harmonikások fellépése – Tango, Milonga est, Budapest 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
 
OKTÓBER 

1. A zene világnapja 
2. kedd Zenei Világnapi Hangverseny  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2.  
5. Törzslapok leadásának határideje 
5. Pedagógusok Világnapja 
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6. Az aradi vértanúk emléknapja 
6. Magyarok Vására – Lukin Fúvószenekar fellépése, 10.00 óra 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
8. Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan? 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Felelős: intézményvezető 
13. szombat Tanítás nélküli munkanap 
17.  Szülők Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
 Felelős: intézményvezető 
19.  péntek Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
21. Földünkért világnap 
22. Pihenőnap 
23. Nemzeti Ünnep 
23. Érdi Kamarazenekar fellépése a Lukin ifjúsági vonószenekarral 
 Felelős: Rédai Erzsébet - zenekarvezető 
24. szerda Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
26. Országos Klarinétverseny területi válogató nevezési határideje 
26. Őszi szünet előtti utolsó munkanap: péntek 
28. Téli időszámítás kezdete 
29-31. Őszi Szünet 
  
 „Színes ötletek a zeneoktatásban” – előadás 
 Résztvevők: zeneismeret munkaközösség tanárai 
 Előadó: Tóth Andorné 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 
NOVEMBER 

1. Mindenszentek 
2.  Pihenőnap 
5. Őszi szünet utáni első munkanap: hétfő 
10. szombat Tanítás nélküli munkanap 
12. Vonós tanszak - Kezdő tanulók meghallgatása, 14.00 óra 
 Résztvevők:  Vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
16-27 XIV. Országos Klarinétverseny – területi válogató  
 Helyszín: Budaörs, Leopold Mozart Zeneiskola 
 Felelős: klarinét szakos pedagógus  
20. kedd „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny (2-5.o) 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 17.30 óra 
 Résztvevők: iskola B tagozatos tanulói  
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
20. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
21. Zongora munkaközösségi hangverseny  
 Helyszín:  Felső u. 45. 
 Résztvevők:  zongora tanszak tanulói 
 Felelős:  zongora munkaközösség-vezető 
26. Fúvós tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 45 
 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 
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 Felelős: Fúvós munkaközösség-vezető  
28. Vegyes tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 33. 18.30 óra 
 Résztvevők: vegyes tanszak tanulói 
 Felelős: Vegyes munkaközösség-vezető  
  
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Nemzetközi Harmonikaverseny – Graz (Ausztia) 
 Résztvevő: Nagy Réka – harmonika 
 Felelős: Szokolai Zoltán  
 „A zeneterápiáról” – előadás 
 Résztvevők: zeneismeret tanszak tanárai 
 Előadó: Molnár-Farkas Magdolna 
 Felelős: Zeneismeret munkaközösség-vezető 
 
DECEMBER 

1. szombat Tanítás nélküli munkanap 

1-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2.  
5. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 16.00 óra 
 Résztvevők: kollégáink 12 év alatti gyermekei és szüleik  
 Felelős: intézményvezető 
6. Mikulás 
7. Zongora kezdő tanulók meghallgatása 
 Helyszín: Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora szakos kezdő tanulók  
 Felelős: zongora munkaközösség-vezető 
10. Rendkívüli értekezlet, 10.00 óra 
 Téma: Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend elfogadása 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető 
12. „Kis kezek, nagy mesterek” vonós házi verseny 
 Résztvevők: vonós tanszak tanulói 
 Felelős:  Vonós munkaközösség-vezető 
15. szombat, Tanítás nélküli munkanap 
18. Iskolatanács, 11.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
18. kedd  Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 18.00 óra 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
20. csütörtök  Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: valamelyik érdi templom, vagy Szepes Gyula Művelődési Központ - színházterem 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
20.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: csütörtök, Téli napforduló 
21. Tanítás nélküli munkanap 
24. Pihenőnap 
27-02. TÉLI SZÜNET (2019. január 2-ig) 
31. pihenőnap 
  
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
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2019 
 

JANUÁR 

3. A téli szünet utáni 1. munkanap: csütörtök 
6. Vízkereszt 
11-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
14-18. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, ütőterem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 1. 
15. Országos Furulyaverseny nevezési határidő 
22. A magyar kultúra napja 
22. Iskolatanács 11.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
25. Az I. félév utolsó napja 
28. Munkaközösség-vezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
31.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.00 ÓRA  
 Helyszín: Felső u. 45, kamaraterem 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető 
 
 Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 szerda a) „Mesehősök a zenében” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET 15.00 óra 
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
 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 osztályok  
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Harmonikafesztivál – Budapest 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
 
FEBRUÁR 

1. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
1. A Regionális Hangszeres Verseny jelentkezési határideje 
4-8. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS   
 Helyszín: Felső u. 33. előtér, iroda 
 Felelős: intézményvezető, iskolatitkárok 
8-10. XIV. Országos Klarinétverseny – döntő  
 Helyszín: Budapest, Szent István Király Szakgimnázium és AMI 
 Felelős: klarinét szakos pedagógus 
11-01. X. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY – területi válogató 
 Helyszín: Szentendre, Vujicsics Tihamér AMI 
 Felelős: furulya szakos pedagógus  
14. Országos „Alba Regia” Kamaraverseny nevezési határidő 
15. II. félévi alapítványi igények leadása 
19. Iskolatanács  11 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2018/2019 

 

 21 

 Felelős: intézményvezető 
20. Szülők Tanácsa II. félévi összejövetel, 18.00 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: a tanács tagjai 
 Felelős: intézményvezető 
23. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (17 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
 Felelős: intézményvezető és intézményvezető-helyettes 2. 
25-01. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Tanulmányi kirándulás a martonvásári zeneiskolában – IKT eszközök a zeneoktatásban 
 Résztvevők: zeneismeret tanszak tanárai 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető 
 
MÁRCIUS 

2-13. XIV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY – Területi válogató 
 Helyszín: Pomáz, Teleky-Wattay Művészeti Iskola 
4. Vonós tanszaki hangverseny, 17.30 óra 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói 
 Felelős: Vonós tanszakvezető 
8.  Rendkívüli Értekezlet 
 Téma: Regionális Hangszeres Verseny 
 Részvevők: iskola dolgozói 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
9.  szombat Regionális Hangszeres Verseny - munkanap 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: a régió zeneiskoláinak tanulói és tanárai 
 Felelős: intézményvezető 
11. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2019/20-as tanév továbbképzési terv  
 Felelős: intézményvezető 
14. Kezdők hangversenye – Fúvós tanszaki összejövetel 
 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 
 Felelős: fúvós munkaközösség-vezető 
15. Nemzeti Ünnep 
 A Lukin Fúvószenekar fellépése felkérés esetén 
 Felelős: zenekarvezető 
19. A cigányság világnapja 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
22. A víz világnapja 
22. Az 5. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. és zeneismeret munkaközösség-vezető 
26. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
31. A nyári időszámítás kezdete 
 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Harmonikafesztivál – Budapest, 2. forduló 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
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ÁPRILIS 

1-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
2. Nemzetközi gyermekkönyvnap  
3.-4. Vonós tanszak Skála-Etűd beszámoló 
 Résztvevők: vonós tanszak tanulói 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető  
5. Zongorafesztivál „Az én kincsesládám” 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Résztvevők:  zongora tanszak tanulói 
 Felelős: zongora munkaközösség-vezető 
8-12. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
 Általános iskolai beiratkozás és zeneiskolai jelentkezés 8.00-18.00 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 1. 
11. A magyar költészet napja 
12-14. X. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY – döntő 
 Helyszín: Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
16. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
17. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
17. Vegyes tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 33., aula, 18.30 
 Résztvevők: vegyes tanszak tanulói 
 Felelős: Vegyes munkaközösség-vezető  
18. Műemlékvédelmi világnap 
18-23 TAVASZI SZÜNET 
22. A Föld napja 
24. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
24-26. NYÍLT NAPOK  
26-28. XIV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY – döntő 
 Helyszín: Székesfehérvár, Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI 
29-08. Felvételi meghallgatások a 2019/20-as tanévre  
  
 péntek Tavaszi Művész-tanári koncert  LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ Kamaraterem 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
 XIX. Regionális Zeneismeret Verseny – Törökbálint 
 Résztvevők: szakos tanulók, tanárok 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető 
 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 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Nemzetközi Harmonikaverseny – Ugljevik (Bosznia) 
 Résztvevők: Harmonika szakos tanulók 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
 Nemzetközi Harmonikaverseny – Pula (Horvátország) 
 Résztvevők: Harmonika szakos tanulók 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
 Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok Versenye 
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 Résztvevők: Lukin fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
 Keönch Boldizsár Énekverseny 
 Helyszín: Balassagyarmat 
 Résztvevők: magánének szakos növendékek 
 Felelős: Szóka Júlia 
 Zenei együttesek fesztiválja a Százhalombattai Művészeti Iskolával  
 Helyszín: Százhalombatta 
 Résztvevők: zenekarok, kamaraegyüttesek 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 
MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
3. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye 
 Helyszín: Érd-Parkvárosi Közösségi Ház 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 2. 
3-10. Írásbeli érettségik 
5. Anyák Napja 
10. Madarak és fák napja 
13-tól Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneirodalom 
 Helyszín: tanítási helyszíneken 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettes 1. 
21. Iskolatanács 11.00 óra 
22-ig FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 1. 
23. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
23. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE  június 4-ig 
 Felelős: intézményvezető-helyettes 1. 
26. Gyermeknap 
26. Hősök Napja – Lukin Fúvószenekar fellépése felkérés esetén 
29. A kihívás napja 
  
 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 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 Harmonikafesztivál – Budapest, döntő 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: Szokolai Zoltán 

 
JÚNIUS  

2. Pedagógusnap 
3-11. Adminisztrációs napok hangszeres tanárok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
4. A nemzeti összetartozás napja 
7. Munkaközösség-vezetői beszámolók leadási határideje 
10. PÜNKÖSD HÉTFŐ 
12. TANÁRI KIRÁNDULÁS – tanítás nélküli munkanap 
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 Felelős: intézményvezető 
13.  utolsó tanítási nap 
14. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
14. péntek Tanévzáró Ünnepély 17.00 óra 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Felelős: intézményvezető 
17-21. Tehetséggondozó Zenei Tábor– Érd 
 Felelős: intézményvezető 
21. Nyári napforduló 
  
 Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny 
 Helyszín: Szeged 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 ZETA kongresszus – harmonikások vendégszereplése 
 Helyszín: Budapest 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: szaktanár 
 Zenei Klub – vezeti Lehotka Ildikó 
 Helyszín:  Zenei könyvtár 
 
JÚLIUS  

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

VIZSGÁK 

A 2018/2019. tanév II. félév vizsgái: 2019. május 13 - június 4. 
 A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, intézményvezető-helyettes 1. 
 Lebonyolításáért felelősök:  tanszakvezetők 
 
Utolsó munkanap:   2019. június 26. szerda 
Nyári szabadság:   2019. június 27. (csütörtök) – augusztus 21. (szerda) 
A 2019/20-as tanév első munkanapja: 2019. augusztus 22. (csütörtök) 
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VIII.  A NEVELŐTESTÜLET MUNKATERVET ELFOGADÓ HATÁROZATA - LEGITIMÁCIÓ 
 
A 2018/2019. évi munkatervet a nevelőtestület 2018. szeptember 13-án megtartott szakmai 
értekezletén elfogadta. 
 
 
Érd, 2018. 09. 13. 
 

PH 
 
 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
 intézményvezető 
 
 
 
A 2018/2019. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2018. 09. 13. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia  
 szülői munkaközösség elnöke 
 
 

 

A 2018/2019. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2018. 09. 13. 
 
 
 ………………………………………………. 
 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 
 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. 
 
 
 
2018. 09. 13. 

 

PH 

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

2018/2019 
                                                                  
1. Helyzetelemzés 
2. Nyári események 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
4. Egyéb események, programok 
5. A tanszak programjai időrendben 
 
1. Helyzetelemzés 
 Személyi feltételek  

 Az előző tanévben elköszöntünk az utolsó B tagozatos, tizedik évfolyamos tanulónktól.  Hosszú 
évek óta ez lesz az első tanévünk, amiben csak A tagozatos gyerekek alkotják a tanszak tanulóit. 
 Munkaközösségünkben jelenleg tíz kolléga látja el feladatát a zongora tanszakon. Egy fő 
korrepetítor, zongora főtárgyat nyolc kolléga tanít; közülük négyen korrepetítori feladatokat is 
ellátnak. Az előző tanévben nyugdíjba vonult kollégánk (Roszkos Péterné) helyén reményeink 
szerint minél előbb sikerül betölteni az álláshelyet, így az ott tanuló gyerekeket is el tudjuk látni. 

 Tárgyi feltételek  
 A tanszak pianínói, zongorái többségében elöregedtek, több éve javításra szorulnak. Az egyik 
hangszerünk annyira elhasználódott, hogy a hangszerjavító mester már nem javasolta a legkisebb 
javítását sem. Reményeink szerint ebben a tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
nyújtott támogatás felhasználásával sikerül rendbehozatnunk a tanszak javításra váró hangszereit. 
Ugyancsak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás segítségével, valamint az 
Érdi Tankerület anyagi támogatásával két új Yamaha pianínóval és két (ajándékba kapott) 
zongorapaddal bővült a tanszak eszköz- és hangszerállománya. Az egyik hangszer egyik 
telephelyünkre kerül (Kőrösi Iskola), egy erősen elhasználódott, már nem javítható pianínó helyett. 
A másik hangszer a központi épületben került elhelyezésre, egy másik, erősen javításra szoruló 
hangszer helyére. Mindkét új hangszerre nagyon nagy szükségünk volt. A tanszak hangszereinek 
igen nagy igénybevétele miatt további strapabíró hangszerekre lenne szükségünk, amik lehetővé 
tennék a már erősen elöregedett hangszerek további cseréjét a központi épületekben és a 
telephelyeken. Szükségünk lenne egy jó minőségű hangszerre, amit a városban (pl.:  a Művelődési 
házban) tartandó koncertek alkalmával tudnánk használni.   
 

2. Nyári események 
2018 júniusában ismét megrendezésre került Nyári zenei táborunk. Az előző évekhez képest 
nagyon megnövekedett a táborban résztvevő zongorista gyerekek létszáma. Még vendégtanulónk 
is volt Sepsiszentgyörgyről. Tizenegy gyerekkel három kolléga foglalkozott. A zenei 
foglalkozásokon a gyerekek igen lelkesek és aktívak voltak; a zárókoncertre több darabbal is 
készültek. A zárókoncert sikeréhez nagyban hozzájárult a tanszak három tanárának egymást segítő, 
közös munkája. (Peicsné Poznár Katalin, Papné Tóth Zsuzsanna, Berg Andrea) 
 

3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei  
Fontosnak tartjuk az 1. félévre tervezett kezdők meghallgatását, ami elsősorban a hangszerjáték 
alapjainak megfelelő elsajátítására irányul.  Ez egy közös szakmai délután, ahol a néhány hete 
zongorázó tanulókkal ismerkedünk. Célunk: a tanuló felvételin nyújtott teljesítményének és a 
meghallgatáson nyújtott teljesítményének összehasonlítása, a tehetséges tanulók (leendő B 
tagozat) kiválasztása, a kirívó problémák megbeszélése, egymás munkájának segítése. 
Szintén az 1. félévben rendezzük meg össztanszaki hangversenyünket. A közös koncerten 
betekinthetünk egymás munkájába, utána pedig lehetőség van a koncerten hallottak szakmai 
megbeszélésére. 
Munkaközösségünk úgy gondolja: szükség van a már néhány éve zongorázni tanuló gyerekek 
hangszer iránti motiváltságának további fenntartására. Olyan közös programot szeretnénk 
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létrehozni, ami igénybe veszi a tanulók és tanáraik fantáziáját, kreativitását, ötleteiket. A tanulók és 
a tanárok együttes közreműködésével, különböző művészeti ágak bekapcsolásával, olyan 
élményhez szeretnénk juttatni a tanulókat, szülőket és a kollégákat, ami lehetőséget ad a további 
években is a zongorázni szerető gyermekek létszámának fenntartására, illetve növelésére. Ezért 
úgy döntöttünk: ebben a tanévben folytatnánk a két éve elkezdett Fesztivál elnevezésű „koncert” 
szervezését a 2. félévben. Most is olyan témát választottunk (Az én kincsesládám), amivel 
különböző művészeti ágakat kapcsolunk össze: irodalom (mese), képzőművészet, zene. A 
rendezvény célja: minél több gyereket aktivizálni, felkelteni az érdeklődést a zene- és más 
művészeti ágak iránt, ezzel is vonzóbbá tenni a zeneiskolai hangszertanulást. 
A tanszak további célja: olyan területi versenyek, fesztiválok, iskolai versenyek stb. lehetőségeinek 
kihasználása, ami a jelenlegi A tagozatos tanulóink képességeit figyelembe véve, főként azokat a 
gyerekeket motiválná hangszerjátékuk fejlesztésére, akik az átlagnál több időt fordítanak 
gyakorlásra.  
Terveink között szerepel további szakmai kurzusokon, előadásokon részt venni, valamint 
versenyek és más rendezvények előtt közös órákat szervezni. 
 

4. Egyéb események, programok  
Ebben a tanévben a tanszak tanárai közül hárman pedagógus minősítő eljárásra jelentkeztek; 
portfóliót írnak.  Ezen kívül tovább folytatjuk az önértékelést.  Elsődleges feladataink közé tartozik 
azoknak a kollégáknak segítése, akik az önértékelésben, illetve a portfólió készítésben érintettek. A 
tanszak tanárait ezek a feladatok fokozottabban igénybe veszik.  Az eddigieknél több óralátogatás 
várható ebben a tanévben. 
Amennyiben ismét megrendezésre kerül, szeretnénk indulni Etűdversenyen (Halásztelek), 
valamint négykezes versenyen (Eger). Ebben a tanévben is számítunk az Általános Iskolák 
felkérésére (pl.: tanulóink szereplése Iskolai karácsonyi műsorokban, Anyák napján stb.). 
 

5. A tanszak tervezett programjai időrendben  
Zenei világnapi koncert: 2018. október 
Össztanszaki hangverseny: 2018. november 21. szerda (vagy 22. csütörtök) 
Kezdők meghallgatása: 2018. december 7. péntek 
Tanszaki hangversenyek: 2018. december – 2019. január 
Iskolai karácsonyi koncertek 
Alapítványi farsangi bál 
Szakmai hét (február) 
Fesztivál (Az én kincsesládám címmel): 2019. április 5. péntek 
Tanszaki hangversenyek: 2019. április - május 
Év végi vizsgák: 2019. május 

 
 
 
Érd, 2018. 08. 31. 
 
                  Berg Andrea 
                                                                                                                      munkaközösség-vezető 
  



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2018/2019 

 

 29 

FÚVÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2018/2019 
 
1. Helyzetelemzés 
2. Nyári események 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
4. Egyéb események, programok 
5. A tanszak programjai időrendben 
 

1. Helyzetelemzés 
 Személyi feltételek  

A fúvós tanszak a tanévet fuvola tantárgyban kis bizonytalansággal kezdi. Petrus-Bölöni Júlia 
kolléganőnk igazgatóhelyettesként dolgozik a tanévben, így a Kőrösi iskolai telephelyre új fuvolatanár 
felvétele vált szükségessé. Igaz, hogy másik igazgatóhelyettesünk személyében új kolléganőként szintén 
egy fuvolatanárt üdvözölhetünk, azonban így sem tudjuk ellátni a tanszakot, további fuvolatanár kolléga 
felvétele szükséges. Sajnos eddig még nincs jelentkezőnk, s a helyzetet súlyosbítja, hogy az egyébként 
kiváló adottságú zenetagozatos gyerekek szinte évről évre új tanárral folytatják tanulmányaikat. Emiatt 
sokan abba is hagyták a hangszer tanulását a Kőrösi iskolában. 
A fafúvós tanárok létszáma és az oktatott hangszerek telephelyei nem változtak: a reményeink szerint 
5-re növekvő fuvolatanári létszám mellett 3 klarinét-szaxofon és 3 fő réz-furulya tanár dolgozik 
továbbra is.  
A fuvola tekintetében még telephely bővítésben is gondolkodik a vezetőség. Nagy igény lenne rá, hogy 
az érdligeti iskolában is tanulható legyen a fuvola. 

 Tárgyi feltételek  
A tavaly év végén összegyűjtött hangszerigények nyomán úgy tűnik, hogy iskolánk tankerületi beszerzés 
útján hozzájuthat az alábbi hangszerekhez: öt fuvola, egy piccolo, négy klarinét, két trombita, két 
harsona, egy kürt, egy tuba és egy eufonium. A réz tanszak hangszerállománya így teljesen megfelelő. A 
klarinétosok is végre felvehetnek több jelentkezőt, ez eddig a hangszerhiány miatt nem volt lehetséges. 
Az új fuvolákkal a mi helyzetünk is javul, de sok magas osztályos saját hangszerrel rendelkező tanuló 
hagyta el tavaly az iskolát. Sajnos, sok még működő, de régi és nagyobb javításra már érdemtelen 
hangszer is egyre rosszabb állapotba kerül. Természetesen fogyó alkatrészekre és kiegészítőkre idén is 
szükség lesz. 
Tavaly sok digitális eszközt is kapott az iskola, amelyek elosztásra kerültek.  
 

2. Nyári események 
A tanév végi zenei táborban idén is részt vettek a fúvós tanulók és egy kicsinyített, ám jól működő 
fúvószenekar. A táborban tanáraink közül Petrus-Bölöni Júlia, Rácz Balázs, Vida Orsolya és Zwickl 
Ágoston vett részt. A gyerekek: 3 furulyás, egy fuvolista, három rézfúvós. A tábor délelőtti délutáni 
programjai érdekesek és sikeresek voltak, a szakmai rész zárásaként a zárókoncert két külön helyszínen 
zajlott, így sajnos csak az egyiket hallottam. 
Ahogy a fúvószenekar munkatervében olvasható, a zenekar fellépett az augusztus 26-iki utcabálon. 
 

3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
Az év eleji tanszaki megbeszélésen felmerült az egész iskolánkat érintő probléma: az évről évre 
fokozódó túlterheltség miatt egyre kevesebb idő jut a gyakorlásra. A mind több délutáni elfoglaltság, 
különórák és a közismereti tanítás egyre hosszabban történő délutánba nyúlása miatt a zenetanítást 
egyre több tényező akadályozza, többek között a tanítás megkezdésének időpontja is csúszik. Ezért a 
gyerekeket egyre változatosabb tanórákkal (digitális eszközök bevonása, sikerélmények) és a további 
túlterhelések mellőzésével tudjuk csak megtartani. Minden hagyományos koncertet és programot 
megszervezünk, de azokat a gyerekeket szerepeltetjük, akik erre kimondottan lelkesek. Belső versenyt, 
fesztivált az idén nem szervezünk, tervezzük azonban gyerekek benevezését az Országos 
klarinétversenyre és a Pest megyei rézfúvós versenyre. 
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Hosszú távú cél az új felvételi rendszer tesztelése. 
Kurzus tekintetében a zongora tanszakhoz hasonlóan célravezetőbbnek látjuk a nem 
hangszerspecifikus előadás megszervezését, hanem az egész tantestületet érintő általános zenei 
neveléssel kapcsolatos témát. Felmerült a digitális kompetenciák (kottaíró programok, órai 
számítógéphasználat), az esetleg addigra kidolgozásra kerülő e-napló zeneiskolai verziójának 
megismerése, egy Kovács-módszerrel kapcsolatos előadás vagy más oktatással, órai munka 
hatékonyabbá tételével, esetleg gyakorlással kapcsolatos téma. A kurzus megszervezésének időpontja a 
projekthéthez kapcsolódik. 
 

4. Egyéb események, programok  
XIV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY   
A verseny időpontja: 2019. április 26-28. 
A területi válogatók ideje: 2019. március 2-tól 2019. március 13-ig. 
X. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY  
A verseny időpontja: 2019. április 12-14.  
A területi válogatók ideje: 2019. február 11-től 2019. március 1-ig. 
XIV. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY  
A verseny időpontja: 2019. február 8-10. 
A területi válogatók ideje: 2018. november 16-tól 2018. november 27-ig. 
Az Oktatási Hivatal által kiírt fenti versenyeken tervezünk részt venni.  
Ezen felül A Gödön megrendezendő pest megyei rézfúvós versenyen (még nem tudjuk az időpontot). 
 

5. A tanszak tervezett programjai időrendben  
Szeptember: Szerveződés, tanszakok felállása, stb. 
Október: Részvétel a Zenei Világnap-i hangversenyen 
November 26: Össz-tanszaki hangverseny. Klarinétos tanuló részvétele az Országos Klarinétverseny 
területi válogatóján. 
December: Első félévi (karácsonyi) tanszaki hangversenyek. Részvétel a központi szervezésű 
karácsonyi rendezvényeken.  
Január: B-tagozatosok vizsgája. Első félévi tanszaki koncertek. Részvétel a Lukin-napok rendezvényein. 
Február: Részvétel a farsangi rendezvényen. Esetleges részvétel az Országos Czidra László 
furulyaverseny területi válogatóján. 8-10: Továbbjutás esetén az Országos Klarinétverseny döntője. 
Március 14: Kezdők hangversenye. 2-13 között Alba Regia kamarazenei verseny területi válógatói 
Április: Második félévi hangversenyek. 12-14: Továbbjutás esetén a Czidra László furulyaverseny 
döntője. 26-28: Továbbjutás esetén az Alba Regia kamarazenei verseny döntője. 
Május: Felkészülés a vizsgákra. Második félévi hangversenyek-2.  
Június: Vizsgák. Zenei tábor részvétel. 
 
A tanév folyamán még közös órák és óralátogatások várhatóak. 
 

2018. 08. 31. 
 
 

Vida Orsolya 
munkaközösség-vezető 
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  
MUNKATERVE 

2018/2019 

 
1. Helyzetelemzés 
2. Nyári események 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
4. Egyéb események, programok 
5. A tanszak programjai időrendben 
 
1. Helyzetelemzés 

1.1 Személyi feltételek 
Munkaközösségünk létszáma az idei tanévben továbbra is 5 főből áll. 4 hegedű- és 1 gordonkatanár látja 
el iskolánkban a hangszeroktatást. Viszont személyi változás történt: Hanischné Farkas Anna 
hegedűtanár helyett régi-új kollégánk, Tóth Andorné óraadó tanárként csatlakozik tanszakunkhoz. A 
többi kolléga teljes óraszámban és a megszokott telephelyeken tanít: Horti Ágnes és Rédai Erzsébet a 
központi épületben, Simányi Andrea és Rédai Erzsébet az Érdligeti Általános Iskolában, Czidorné K. 
Erika a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Gárdonyi  G. Általános Iskola és Gimnáziumban. 

1.2 Tárgyi feltételek 
Diákjaink zöme a hangszerparkunkban lévő hangszereket használja.  Van néhány jó hangszerünk, a 
többit egy közepes minőségű kategóriába tudnánk besorolni. Tanáraink odafigyelnek a hangszerek és 
tartozékaik használható állapotára, karbantartására. Sajnos a vonók és a tokok nagyon hamar 
amortizálódnak, mert gyenge minőségű anyagból készültek, viszont a jobb minőségűekre kevés az 
anyagi forrás. 
 
 2. Nyári események 
Az elmúlt tanév végén zeneiskolánk ismét megrendezte a nyári zenei tábort. Tanszakunkról néhány 
tanuló részt vett ezen az eseményen.  A kis létszámú kamaracsoportok mellett még egy kis 
vonószenekart is sikerült összehozni.  Ugyan ebben az időpontban volt megrendezve Budapesten, az 
Ádám Jenő zeneiskolában a vonósok mesterkurzusa.  Néhány tanárunk részt vett ezen a programon is. 
Szintén a nyár folyamán Simányi Andrea részt vett a gödöllői Barokk kurzuson.  
 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
Céljaink elsődleges szempontja továbbra is tanulóink zenei és esztétikai nevelése, a zene szeretetén 
keresztül a klasszikus zene megismerése, értelmezése. Célkitűzéseink központjában szerepel oktatói- 
nevelői tevékenységünk fejlesztése, szakmai ismereteink bővítése.  A továbbiakban is fontos és kiemelt 
helyen szerepel a tehetséggondozás. Feladatunknak tekintjük tanulóink zenei egyéniségének 
gondozását, tehetségüknek fejlesztését és kibontakoztatását. Az iskola és a tanszak programjainak a 
megszervezését, lebonyolítását is feladataink közé soroljuk. Terveink közt szerepel házi tematikus 
versenyünk folytatása, ahol tanulóink megismerik a különböző zenei korokat és elsajátítják azoknak 
előadási stílusát. A Lukin projekthétre tervezzük meghívni Illés Szabolcs barokk hegedűművészt egy 
előadásra és ezt követően egy zenekari foglalkozásra, ahol a tanárok mellett a magasabb évfolyamra 
járó diákjaink is be tudnának kapcsolódni. 
 
4. Egyéb események, programok 
Az idei tanévben tanszakunk nem vesz részt Országos versenyeken. Tanév közben adódhatnak alkalmak 
különböző iskolán kívüli programokban való részvételre, ahol mind tanulóink, mind tanáraink lehetőség 
szerint szívesen szerepelnek. 
 
5. A tanszak tervezett programjai időrendben 

 szeptember: beiratkozás, órabeosztások. 24-én  szakmai megbeszélés , téma: házi versenyünk 
kötelező anyagának a kiválasztása. 

 október: Zenei Világnap, őszi tanári hangverseny. 
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 november: 12-én , 14.00-tól kezdő tanulok meghallgatása, szakmai program (3-as terem),  „B” 
tagozatosok hangversenye. 

 december: „Kis kezek, nagy mesterek” házi verseny (dec.7, dec.12, dec.14?). Saját félévi 
hangversenyek, Karácsonyi hangverseny.  

 január: „B” tagozatosok vizsgája, Lukin emlékhangverseny. 
 február: Farsangi hangverseny, Lukin projekt-hét. 
 március: 4-én, 17.30 vonós tanszaki hangverseny (kamaraterem). 
 április: 3-án és 4-én skála-etűd beszámoló. Tavaszi tanári hangverseny. 
 május: Kamarazene beszámoló. Saját év végi hangversenyek. Beszámolók. 
 június: Év végi beszámolók, évzáró.  

 
 
Érd, 2018. augusztus 30. 
 
 

Czidorné K. Erika 
munkaközösség-vezető 
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A VEGYES MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2018/2019 
 
1. Helyzetelemzés 
2. Nyári események 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
4. Egyéb események, programok 
5. A tanszak programjai időrendben 
 
    1.   Helyzetelemzés 
- Személyi feltételek 

        Stábunk 6 fővel nyitja az új tanévet: 3 diplomás (!) gitártanárral (2 teljes és 1 félállású);  
 valamint 1-1 magánének-szakos, harmonikás és ütőhangszeres szaktanárral. 
 
-   Tárgyi feltételek  

   A tankerület jóvoltából az ütősök megkapták a kért marimbát.  Az új harmonikát februárban vissza kell 
küldeni Olaszországba átnézésre, ennek költség- vonzata lesz (szállítás).  
 

2.  Nyári események 
 Júniusban az évzárón ütősök fellépése a fúvószenekarban 

 Júniusban gitárosok és ütősök részvétele a zenei táborban 

 Június 24. III. Szegedi Harmonikaverseny – helyezések: 

 Nagy Réka – 1. h. + különdíj 

 Szokolai Lóránt – 1. h. + különdíj 

 Péter-Szabó Alex – 3. h. 

 Szokolai Nándor – 3 h. 

 Majoros Máté – 3. h. 

 Majoros Bence – 5. h. 

 Június végén a Semmelweis napi ünnepségen fellépett volt magánének-szakos növendékünk és 
tanára 

 Augusztus 21. Fellépés a VIII. Siófoki cselló-zongora mesterkurzus megnyitóján 
 (Szokolai Lóránt – harmonika)   
 Augusztus 25-én a fúvószenekarban részt vett egy ütős és egy gitáros (basszusgitárral) az Alsó 

utcaiak Bálján. 
 

3.  Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk B-kategóriás növendékeink tehetséggondozására, valamint a 
tanulási problémákkal bíró tanulók felzárkóztatására. Magánének-szakos kolléganőnk 1 fiatalt zenei 
pályára készít fel, akinek igyekszünk minél több fellépési lehetőséget biztosítani.  
Végre kialakulni látszik egy stabil gitár-szaktanári gárda, remélhetőleg létrejön belőlük egy  
aktívan működő külön szakmai kör a munkaközösségen belül. 
Az idei tanévben végre megvalósulni látszik régi vágyam, hogy a szolfézs órákon – a kezdő osztályokban 
– a megtanítandó dalanyag legalább részben legyen azonos a hangszeres órákon elsajátítandó magyar 
gyermekdalokkal, népdalokkal. Külön üdvözlendő, hogy a zeneelmélet munkaközösség ennek 
felmérésére készített egy kitöltendő űrlapot, ahová a konkrét dalokon kívül a hangszeres előképzőben, 
ill. első évfolyamban oktatandó elméleti tudnivalókat is beírhatjuk.  
 

4.  Egyéb események, programok 
Még várjuk a konkrét verseny-kiírásokat.  
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Remélhetőleg az állandó szereplőkön (ének, ütőhangszer) kívül hallani fogjuk a gitárosokat – akár 
kamarazenei produkcióval – és a főleg versenyeztetésben jeleskedő harmonikás kollégát is a tanári 
hangversenyeken, zenei világnapon stb. Örömmel teszünk eleget iskolán kívüli eseményeken történő 
fellépésre szóló meghívásoknak.   
 
    5.  A tanszak tervezett programjai időrendben 
 Szeptember 
Harmonikások fellépése - Tango, milonga est (Budapest) 
Október  
Zenei világnapi hangverseny - tanárok és növendékek 
6. Magyarok vására (ütősök, gitáros a fúvószenekarban) 
Őszi tanári hangverseny 
November 
„B”-s növendékek hangversenye 
Őszi vegyestanszaki hangverseny 
4. Harmonikaverseny (Graz, Ausztria) 
December 
Mikulás-ünnepségek 
Barokk Zenei Fesztivál (Hatvan) – magánének-szakosok 
Fonó – jótékonysági hangverseny (Budapest) – harmonikások 
Zeneiskolai karácsonyi hangversenyek  
Január 
„B”-s vizsgák – harmonika, magánének, ütő 
Harmonikafesztivál  (Budapest, XIII. ker. zeneiskola) 
Február 
Farsangi hangverseny és bál  
Március 
Harmonikafesztivál  (Budapest, XIII. ker. zeneiskola) – 2. forduló 
Nemzeti ünnepen térzene – a fúvószenekarban ütősök és gitáros 
Április 
Nemzetközi harmonikaverseny (Ugljevik, Bosznia) 
Nemzetközi harmonikaverseny (Pula, Horvátország) 
Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok versenye – ütősök és gitáros 
Tavaszi tanári hangverseny 
Tavaszi Vegyestanszaki hangverseny 
Keönch Boldizsár Énekverseny (Balassagyarmat) 
Május 
Nemzetközi harmonikaverseny (Újvidék, Szerbia) 
Harmonikafesztivál  (Budapest, XIII. ker. zeneiskola) – döntő 
Nyílt nap a Zeneakadémián – meghívás esetén – harmonikások 
26. Hősök napja - a fúvószenekarban ütősök és gitáros 
Június 
ZETA- Óbudai Társaskör – meghívás esetén – harmonikások  
Zenei tábor (gitárosok, ütősök) 
Országos és Nemzetközi harmonikaverseny (Szeged) 
Július 
Országos és Nemzetközi harmonikaverseny (Paks) 
 
Érd, 2018. 08. 31.                                                                                              
 
 

                                                                                                      Mézes Gyöngyi 
                                                                                                                               munkaközösség-vezető         
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ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG  
MUNKATERVE 

2018/2019 
 
1. Helyzetelemzés 
2. Nyári események 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
4. Egyéb események, programok 
5. A tanszak programjai időrendben 
 

1. Helyzetelemzés 
 
1.1.  Személyi feltételek 

Az idei tanévben hét kolléga látja el a szolfézsoktatást iskolánkban. 
Három teljes állásban dolgozó kolléganőnk: Endrődi Hajnalka, Haász Csilla, Lehotka Ildikó. 45 %-ban 
Molnár-Farkas Magdolna, Perger Judit és Schubert Tamásné, óraadóként pedig Takács Krisztina látja el 
a feladatokat. Tanítási helyszíneink a Zeneiskola központi épületén kívül: Érdligeti, Túr utcai, Kőrösi, 
Gárdonyi és Marianum iskola. 
 
Tanáraink a következő helyszíneken tanítanak: 
Endrődi Hajnalka: Központ, Kőrösi iskola 
Haász Csilla: Központ, Kőrösi Iskola, Túr utca 
Lehotka Ildikó: Központ, Kőrösi iskola 
Molnár-Farkas Magdolna: Központ, Marianum iskola 
Perger Judit: Központ, Gárdonyi iskola 
Schubert Tamásné: Központ, Érdligeti iskola 
Takács Krisztina: Móra iskola 
 
Csoportok eloszlása a tagozatok között: 
Központ – 23 csoport 
Érdliget – 4 csoport 
Túr utca – 2 csoport 
Kőrösi – 12 csoport 
Gárdonyi – 3 csoport 
Marianum-4 csoport 
Móra – 1 csoport 
 

1.2 Tárgyi feltételek 
A színvonalas oktatáshoz szükségünk lenne 4 db ötvonalas táblára (Marianum, Kőrösi, Túr utca, 
Érdliget), és 2 db CD-lejátszóra (Marianum és Túr utca).  Hangszer-ellátottságunk az idei évben 
remélhetőleg rendeződik, minden kihelyezett tagozatunkon lesz pianínó vagy digitális zongora.  
 

2. Nyári események 
Bár továbbképzésen most egy kolléganőnk sem vett részt, ennek ellenére színvonalas 
koncertekre jutottunk el a nyár folyamán. 
 

3. Az idei tanév céljai, feladatai: 
- új kapcsolatok kialakítása környező települések iskoláival, az ott tanító szolfézstanárok oktatási 

módszereinek megismerése, 
- szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal, 
- iskolai kórusunk kibővítése, szakmai fejlesztése, közös szereplések, fellépések a fúvós és vonós 

zenekarral, 
- előadások szervezése a zenei könyvtárban 
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4. Egyéb események, programok: 

Ebben a tanévben minősítési eljárásban vesz részt Haász Csilla. Továbbá két kolléganőnk 
vehet részt továbbképzéseken, amit az iskola támogat.  
 

5. A tanszak tervezett programjai: 
Szeptember 
Szolfézscsoportok kialakítása és elindítása. Szülői értekezletek megtartása. 
Október 
Tóth Andorné kolleganőnk előadása, melynek címe: Színes ötletek a zeneoktatásban.  
 November 
A zeneterápiáról és ehhez fűződő tapasztalatairól tart előadást Molnár-Farkas Magdolna kolleganőnk. 
December 
Karácsonyi koncerteken való közreműködés, szereplés 
Január 
Ismeretterjesztő előadás – „Mesehősök a zenében”. 
Február 
A projekthét keretén belül előadást tart Endrődi Hajnalka kolleganőnk. Témája: A Kovács módszer 
alkalmazása iskolánkban és a zenetanításban. 
Tanulmányi kirándulás keretében szeretnénk ellátogatni a Martonvásári Zeneiskolába, ahol közelebbről 
megismerkednénk a zeneelmélet tanszak tanáraival és az IKT-eszközök használatával. 
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, 2018. augusztus 31. 
 
 
 

Haász Csilla 
munkaközösség-vezető 
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A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
fúvószenekarának 

munkaterve 
a 

2018/2019 tanévre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Zwickl Ágoston 
 
 
 
 
Érd, 2018. augusztus. 30. 
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1. Helyzetelemzés 
2. Nyári események 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
4. Egyéb események, programok 
5. A tanszak programjai időrendben 

 
1. Helyzetelemzés 

 
Személyi feltételek 
Szólampróbák segítő tanárokkal 
Az előző tanévekben 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 tanév során versenyen veszünk részt, szükség lehet rá, hogy más tanárkollegák is beüljenek a 
zenekarba. 
A próbákat szombat délelőtt tartom, és alkalmanként péntek este.  
Tanulói létszám – kedvezményes fúvószenekar látogatási kérelem  
Előző tanévben a tanulói létszám nem nőtt, egyetlen új növendék sem csatlakozott, ebben a tanévben 
várhatóan még csökkeni is fog, néha nem tudunk kiállni, és kisegítők hívására is szükség van.   
A kedvezményes fúvószenekar látogatásnál az osztályzás feltétele a szerepléseken és azt megelőző 
főpróbákon való részvétel lenne.    
Indoklás: A fúvószenekar a szombati próbáival és az évi 12-13 szereplésével hátrányosabb helyzetben 
van, mint a választható többi tantárgy. 
Versenyre való felkészítés 
Amennyiben versenyre készülünk, és eredményt szeretnénk elérni, szükség lehet rá, hogy olyanok is 
beüljenek a zenekarba, akik hivatalosan nem oda járnak, ezt a szülőknek el kell fogadniuk, kérem ebben 
a zeneiskola vezetésének „nem csak szóbeli” támogatását.  
 
Tárgyi feltételek 
Ebben a tanévben az NKA pályázatából 1 db kottaállványt és egy nagydobállványt tudunk vásárolni, 
illetve a pályázatban beadott kották kerülnek beszerzésre:   
Lussenburg: Progressive Studies for Wind Band 
Hadermann: Three Times a Tune    
Williams: John Williams Trilogy     
Lavender: Latin Gold                        
Arnold: The River Kwai March       
Ungarndeutsche Blasmusik, Band: 1-3, Band: 4-6, Band:7  
Herczog Szilveszter kottagyűjtemény 
A tanév során szükségem lesz az iskolai videókamera használatára. 
 

2. Nyári események 
 

Évzáró ünnepély - 2018. június. 15. 
A zeneiskola tanévzáró ünnepélyén, a Himnusz és a Szózat eljátszása mellett két darabot is 
előadhattunk: 
A John Williams Trilogy-t John Moss hangszerelésében és Muszorgszkij: Kozák táncát Henry Lussenburg 
hangszerelésében.  
 
18 tagú zenekar játszott: a 14 zeneiskolai növendék mellett a zenekar külsős tagjai: Krizsán Bence 
klarinéton, Boris Arrate Veranes tubán játszott. Kisegítőként régi növendékünk, Balla Ákos játszott 
dobon, Mézes Gyöngyi pedig kürtölt. A Himnuszt Haász Csilla vezényelte. 
A fellépésről videófelvétel készült, amit az NKA pályázat elszámolásánál felhasználhatunk.  
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Nyári tábor - 2018. június 18-22. 
A zeneiskola nyári táborában részt vevő gyermekekből fúvószenekart alakítottam, amivel a 
táborzáró koncerten felléptünk. A tananyag ismét a Lussenburg zenekari iskola első kötete volt. 
A részt vevő gyerekek számára hasznos volt a foglalkozás, jó alapokat kaptak a közös zenéléshez.  
Köszönöm a szólampróbákat tartó kollégáknak a felkészítést, hogy a kamaradarabok mellett a 
fúvószenekari darabok átvételére is szakítottak időt óráikon.  
A zárókoncerten a Lussenburg iskola darabjai hangzottak el. 
 
Továbbképzésen való részvétel – 2018. június 25.-27. 
Az NKA pályázatán nyert összegből a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolában a Metronom Kht. 
szervezésében Szabó Norbert és Uher Bertalan előadók által tartott 30 órás akkreditált továbbképzésen 
vettem részt a digitális eszközök felhasználásának lehetőségeiről a zeneoktatásban. A fúvószenekarnak 
honlapja készült, ami megtekinthető a https://fuvoszenekarerd.wordpress.com/ címen, emellett a 
MuseScore kottaíró program használatában is jelentős fejlődéseket értem el. 
 
Alsó utcai bál - 2018. 08. 25. 
Antunovits Antal önkormányzati képviselő úr felkérésére negyedszer játszottunk az utcabálon. Délután 
16.00 órától egy 30 perces műsort adtunk. A próbákat augusztus 21-én kezdtük, és esténként 2 órás 
próbát tartottam a fellépésig, három alkalommal. A zenekar kis létszámú volt, de arányaiban teljes. 
Mézes Gyöngyi tanárnő is a segítségemre volt a próbákon. 
12 tagú zenekar lépett fel: 8 zeneiskolai növendéken kívül Oszlács Viktória klarinéton, Boris Arrate 
Veranes tubán és Mézes Gyöngyi tanárnő kürtön játszott. A zenekar karmester nélkül lépett fel, én 
harsonán játszottam. 
 

3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
NKA pályázat 
Ebben a tanévben meg van kötve a kezünk, a pályázati támogatás felhasználásának terve szerint kell a 
tanév feladatait meghatároznom, és elsősorban a pályázatban megvásárolt darabokat kell 
megtanulnunk és előadnunk, az itt beszerzett iskolát kell alkalmaznunk és a megvalósulást 
videófelvételen is kell rögzítenünk. A pályázat megvalósulása után beszámolót kell írnom. 
A fúvószenekar hangzásának fejlesztése 
Lussenburg: Progressive Studies for Wind Band egy komplett fúvószenekari iskola, skálákkal, 
etűdökkel, intonációs gyakorlatokkal, könnyű darabokkal. Továbbképzésen ajánlották, bemutatták, 
nagyon jó eredményeket lehet vele elérni. 
Repertoár fejlesztése.  
Hadermann: Three Times a Tune (karácsony) 
Williams: John Williams Trilogy (megvalósult, felvétel elkészült)    
Lavender: Latin Gold (tanév eleje)                      
Arnold: The River Kwai March (tanév eleje)    
 
Az általam vezetett fúvószenekar a következő tanévben negyedszer is indulna a Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa által szervezett ifjúsági fúvószenekarok számára kiírt 
minősítő versenyen. Ezért a zenekar német nemzetiségi repertoárját is szeretném fejleszteni, ehhez 
nagy segítség a már nyomtatásban kiadott újrahangszerelt népzenei gyűjtemények beszerzése. 
Ungarndeutsche Blasmusik, Band: 1-3, Band: 4-6, Band:7  
(3 kötetből álló, fúvószenekari tradicionális népzenei kottakiadvány fűzetlenül) 
Herczog Szilveszter kottagyűjtemény  
 

4. Egyéb események, programok 
Részvétel a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa által szervezett ifjúsági 
fúvószenekarok számára kiírt minősítő versenyen. 
A verseny 2019 tavaszán várható, már a tanév elején készülnünk kell rá. Akkor érdemes rajta indulnunk, 
ha a kiálláshoz szükséges hangszeresek a megfelelő létszámban a rendelkezésünkre állnak, vagy 1-2  
külső fizetett kisegítővel pótolhatók. 

https://fuvoszenekarerd.wordpress.com/
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5. A fúvószenekar tervezett programjai időrendben 

 
I. félév                   
                                                 
Október 6.  10.00 Magyarok Vására 

                                                
December  Zeneiskolai Karácsonyi Koncert   
                                                 
 
II. félév 
 
Február  Zeneiskolai farsangi bál    

 
Március 15. Térzene a koszorúzó ünnepségén felkérés esetén 
 
Április Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok versenye 
                                                  
Május 26.   Hősök napja felkérés esetén 
 
Június  Nyári tábor Érd 
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A LUKIN LÁSZLÓ IFJÚSÁGI VONÓSZENEKAR  
MUNKATERVE 

a 2018/2019-es tanévre 
         
 

1. Helyzetelemzés 
2. Nyári események 
3. Az idei tanév céljai, feladatai, tervei 
4. Egyéb események, programok 
5. A tanszak programjai időrendben 
 
1. Helyzetelemzés 
    A vonószenekar hetente egy alkalommal, hétfőnként 16.30 - 18 óráig tartja a próbáit a Felső u 45. 
épület Kamaratermében. Vezető tanárok:  Rédai Erzsébet (gordonka) és Horti Ágnes (hegedű).    
A növendékek pontos létszáma a tantárgyfelosztással egyidejűleg alakul ki. (14-16 fő) 

 Tárgyi feltételek 

10 kottatartó, székek, kotta, mint alapfeltétel rendelkezésre állnak, szólampróba 16.30-tól két 
szaktanteremben zajlik.   
  
2. Nyári események 
Az előző tanév végén, május 26-án a zenekar fellépéssel egybekötött kiránduláson vett részt 
Pilisvörösváron és Dobogókőn. A szakmailag hasznos és élményben gazdag  programot 
hagyományteremtőnek terveztük, és folytatjuk!    
Lukin Nyári Tábor a Zeneiskolában: június 18-24-ig. A kezdő (lelkes)  korosztály vett részt, hasznos 
lenne kiterjeszteni a magasabb osztályos növendékekre!      
  
3. Az idei tanév feladatai, célja, tervei 
 új növendékek felzárkóztatása, 
 a zenei anyag kiválasztása nagy gonddal, a korai zenétől napjaink (akár filmzene) legszebb, 

legértékesebb műveig. 
 idősebb növendékeknek szólózási lehetőség-- concerto grosso, versenyművek 

  
4. Egyéb események, programok 
 résztvétel a Lukin László Zeneiskola saját rendezvényein, mint: karácsonyi, farsangi, 

kamararazene hangversenyek 
 tanszaki hangversenyek nyitószáma 
 kapcsolatteremtés a régióban és Pest megyében, - zenés utazás tavasszal 
 a pilisvörösvári zenekar vendégül látása (viszontlátogatás!) 
 ismerkedés más vonószenekarokkal: Pl. budapesti, budafoki, szentendrei, százhalombattai, 

veszprémi iskolai zenekarokkal. 
  
5.  Éves terv hónapokra bontva: 
 október 23.  Közös fellépés a felnőtt: Érdi Kamarazenekarral: magyar darabok: Kókai, Bartók 

 december: Látogatás Hatvanba: a Barokk Fesztivál meghallgatása, 

 Lukin Karácsonyi hangverseny, 

 február: Lukin farsangi hangverseny, 

 május: Kamarazenekari hangverseny (vizsga), kirándulás, 

 június: Zenei tábor 

  
 

Bízom abban, hogy e tanévben is szakmailag fejlődve zenei élményekben, kapcsolatokban, 
tapasztalatokban gazdag  tanévben lesz részünk. 
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Érd, 2018. szeptember 4. 
 
 
 

                                                                     Rédai Erzsébet  
zenekarvezető, gordonkatanár                                                                                                       
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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 intézményvezető és helyettesek 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 
2018/2019-es tanév 

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

nyári karbantartások  *           * 

szükség esetén pótvizsgák, pótbeszámolók megtartása *            

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

* *           

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

* *       * *   

tanévnyitó, félévzáró, évzáró értekezlet megszervezése * *    *     *  

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

éves pedagógus továbbképzési 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     * *       

Lukin László-napok      *       

tanulmányi szakmai nap           *  

tanulók jutalmazása           *  

pedagógus önértékelések folyamatos 

intézményvezetői/intézményi önértékelés éves önértékelési terv szerint 

óralátogatások folyamatos 

alapítvány folyamatos 

beszerzések folyamatos 

dekoráció, hirdetések állapota folyamatos 

gyermekbalesetek megelőzése folyamatos 
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honlap karbantartása folyamatos 

kapcsolatteremtés más intézményekkel folyamatos 

közéleti tevékenység folyamatos 

menedzselés folyamatos 

munka-, tűz- és vagyonvédelem folyamatos 

pályázatok folyamatos 

taneszközök, hangszernyilvántartás, karbantartás folyamatos 

nem pedagógusdolgozók munkavégzése folyamatos 

tisztaság folyamatos 



 


