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Pályázati nyilatkozat
Alulírott, Szabóné Bán Ildikó pályázatot nyújtok be a KÖZIGÁLLÁS portálján 2019. február
25-én megjelent, az Emberi Erőforrások Minisztere által a ” Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján meghirdetett Lukin László Alapfokú
Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal kapcsolatos
kezeléséhez, továbbításához.
Pályázatomhoz mellékelem a következőket:


az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolatát,



pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét
igazoló oklevél másolatát,



legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló, munkáltató
által kiadott dokumentumot,



szakmai önéletrajzomat,



90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt a büntetlen előélet, valamint annak
igazolására, hogy nem állok olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony betöltését nem tenné lehetővé.

Érd, 2019. március 25.

Szabóné Bán Ildikó

2

Tartalomjegyzék
Összefoglalás ............................................................................................................................. 5
BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 7
1. Hitvallás, motiváció, vezetői jövőkép................................................................................ 10
1.1. Vezetői hitvallás............................................................................................................. 10
1.2. A pályázat benyújtásának motivációja........................................................................... 10
1.3. Vezetői jövőkép, vezetési koncepció ............................................................................. 11
2. Helyzetelemzés .................................................................................................................... 12
2.1. Mikro-makro környezeti tényezők ................................................................................. 12
2.2. Az intézmény tanulói, létszámadatai ............................................................................. 12
2.3. Az intézmény szellemi bázisa, munkaközösségek, pedagógusok, alkalmazottak ......... 14
2.3.1. Pedagógus létszámok................................................................................................. 15
2.3.2. Külső-belső képzések megvalósulása ........................................................................ 16
2.3.3. Szervezetfejlődés profilja, motiváció a tantestületben .............................................. 16
2.4. Tárgyi feltételek ............................................................................................................. 17
2.4.1. Épület, infrastruktúra ................................................................................................. 17
2.4.2. Eszközök, felszerelések ............................................................................................. 19
2.5. Gazdálkodás ................................................................................................................... 20
2.6. Szülői háttérjellemző ..................................................................................................... 20
2.7. Eddigi főbb eredményeink ............................................................................................. 21
2.7.1. Prioritások, kiemelések .............................................................................................. 21
2.7.2. Az elmúlt 5 évben megvalósult szakmai munka értékelése ...................................... 21
2.7.3. Minőségfejlesztési feladatok értékelése .................................................................... 25
3. A vezetői ciklus kiemelt céljai és feladatai, fejlesztési elképzelések ............................... 30
3.1. Intézményi célok ............................................................................................................ 30
3.2. A szakmai, pedagógiai munka irányítására vonatkozó elképzelések ............................ 31
3.3. Tanulás eredményességének biztosítása ........................................................................ 32
3.4. Törvényi előírásoknak való megfelelés, azok gyakorlati megvalósítása ....................... 33
3.5. Szakmai, módszertani fejlesztés .................................................................................... 34
3.5.1. Pedagógiai alapelvek, célok ...................................................................................... 34
3.5.2. Személyiség- és közösségfejlesztés ........................................................................... 34
3.5.3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás ...................................... 35
3.6. Szervezetfejlesztésre vonatkozó elképzelések ............................................................... 36
3.6.1. Szervezet és szakmai munkaközösségek működtetése, team-munka........................ 36
3.7. Humánerőforrás tervezés, fejlesztés .............................................................................. 38
3

3.8. Minőségfejlesztés ........................................................................................................... 39
3.9. Gazdálkodás, tárgyi feltételek fejlesztése ...................................................................... 39
3.10. Az intézmény kapcsolatainak ápolása ......................................................................... 40
4. A vezetési ciklus kiemelt céljai és feladatai, a vezetési kompetenciák fejlesztése ......... 40
4.1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása ....................................... 41
4.2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása ................................................ 41
4.3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása ......................................................... 42
4.4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása ........................................................... 42
4.5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása ................................................ 43
6. Összegzés ............................................................................................................................. 48
MELLÉKLETEK................................................................................................................... 49
Szakmai önéletrajz ................................................................................................................. 50
Diplomamásolatok .................................................................................................................. 57
Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum.......................................................................... 61
Hatósági erkölcsi bizonyítvány ............................................................................................. 62

4

Összefoglalás
Célmeghatározás
Jelen vezetői pályázatommal célom, hogy a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói
munkakör betöltésére kiírt pályázatot elnyerhessem, és szakmai tudásommal, eddigi vezetői
gyakorlatommal egy mindenki által sikeresnek és eredményesnek tartott, szakmailag
megbecsült intézményt irányíthassak.
Célom egy olyan művészeti iskola vezetése, amely az elődök értékteremtő hagyományait
megőrizve és tiszteletben tartva továbbiakban is magas szakmai színvonalon töltse be az
intézmény szakmai alapdokumentuma szerinti köznevelési alapfeladatát, az alapfokú
művészetoktatást, azon belül is a zeneoktatást.
Kiinduló helyzet bemutatása
2018. január 29-től vagyok a zeneiskola intézményvezetője. Közel 20 éve töltök be vezetői
pozíciót az intézmény életében, hiszen 2001. február 1-jétől – 3 év megszakítással – kinevezett
igazgatóhelyettesként dolgoztam. Ez alatt a 20 év alatt közelről megismertem az érdi zeneiskola
mikro- és makro környezetét, céljait, feladatait, pedagógusait, hagyományait, értékrendszerét.
Több zenei verseny, fesztivál fő szervezője, koordinátora voltam. Aktívan részt vettem a
zeneiskola fennállása 40 és 50 éves jubileumának megünneplésében is.
Érd város egyetlen hangszeres zeneoktatással foglalkozó művészeti iskolája a Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény a 2018/2019-es tanévben kezdte meg az 53. tanévét.
Ez alatt a fél évszázad alatt számos kulturális értéket közvetített:


betöltötte a nevelés-oktatás egyik legfontosabb feladatát; a gyermekek sokoldalú
képesség- és személyiségfejlesztését a zenetanításon keresztül,



felkészítette a zenei pályára készülő növendékeket,



felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek zeneoktatását,



zenei hagyományokat teremtett,



tehetséggondozó programokat működtetett,



hangversenyeket, bemutatókat, zenei ismeretterjesztő előadásokat szervezett,



regionális-, megyei versenyeket, országos területi válogatókat szervezett,



testvériskolai kapcsolatokat létesített.
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A felsorolás nem teljes, hiszen a több mint 50 év alatt számos olyan feladatot látott el, amely a
művészetoktatás keretein belül, illetve azon túlnőve nevelte, oktatta a felnövekvő
nemzedékeket, szerepet vállalt Érd kulturális életében. Ennek eredményeképpen az iskola
2015-ben a város kulturális életében betöltött jelentőségére tekintettel bekerült az Érdi
Értéktárba, Érdikum lett.
Következtetések
A nagy múltú hagyományokkal rendelkező intézmény vezetése a mai kor követelményeinek,
törvényi előírásainak, fenntartói elvárásoknak, partnerei igényeinek megfelelve nem könnyű
feladat. Az eredményes vezetéshez elengedhetetlenül fontos a vezetői önismeret, a
jogszabályok ismerete, az intézmény dokumentumainak, dolgozóinak, hagyományainak,
szervezeti kultúrájának ismerete. Ezek feltérképezése rendkívül fontos ahhoz, hogy az
intézmény folyamatos fejlesztése érdekében valós helyzetértékelésen alapuló, reális és
megvalósítható stratégiai, szervezeti célokat fogalmazzunk meg.
Elképzeléseimet a vezetői programomban különböző területekre lebontva jelenítem meg, amely
többek között tartalmazza a szakmai munka irányítására, a szervezetfejlesztésre,
humánerőforrás fejlesztésre, minőségfejlesztésre, tárgyi feltételek fejlesztésére, az intézmény
kapcsolatainak ápolására vonatkozó terveimet.
Az elkövetkező öt év vezetési ciklusának hosszú-, közép- és rövidtávú céljait-feladatait az
intézményi önértékelés területeire koncentrálva határoztam meg. Figyelembe vettem az
intézmény szabályozó dokumentumait, különös hangsúlyt fektetve az iskola Pedagógiai
programjára.
A zeneiskola folyamatosan új kihívások elé néz. Szeretnék az új célokban, feladatokban
intézményvezetőként a továbbiakban is tevékenyen részt venni, hogy a Lukin László Alapfokú
Művészeti Iskola magas fokon töltse be egyik legfontosabb feladatát: a művészeti-kulturális
értékek közvetítésével a gyermekek képességeihez mérten tehetségük kibontakoztatását,
személyiségük tudás- és érzelemgazdag fejlesztését. Ezt a célt segítse a motiváló környezet, a
családias légkör, az együttműködő szülői közösség, a szakmailag és módszertanilag felkészült,
önmagát folyamatosan fejlesztő, aktív nevelőtestület, a szakmai megújulást támogató vezetői
szemlélet.
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BEVEZETÉS
Szakmai életút értékelése
Az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában kezdtem meg tanári pályámat – akkor még
Városi Zeneiskolában – 1995-ben, mint zongoratanár. Már 1996-ban az akkori igazgatónő
felkért, hogy legyek az iskola igazgatóhelyettese. Ezt a pozíciót 1 hónapig töltöttem be, aztán
láttam, hogy egyházzenei tanulmányaim mellett nem tudnám lelkiismeretesen ellátni
feladataimat, így lemondtam a posztról.
2000-ben az egyházzenei diplomám megszerzése után az érdi zeneiskolában 2 hónapra
megbízási szerződéssel szintén igazgatóhelyettesi feladatokat láttam el, majd 2002. február 1jétől három év megszakítással (gyermekem születése miatt) folyamatosan e vezetői posztot
töltöttem be egészen 2017. július 31-ig.
Pedagógiai pályafutásom alatt két ízben tettem pedagógus szakvizsgát: 2005-ben Zenei
munkaképesség-gondozás tárgyból, majd 2018-ban közoktatási vezető szakképzettséget
szereztem.
2002-ben történt igazgatóhelyettesi kinevezéssel a tanítás mellett a fő munkaköri
tevékenységeim a következők lettek:


Pedagógiai és tanügy-igazgatási munka szervezése, felügyelete,



Szakmai munkaközösségek munkájának összefogása,



Pedagógusok adminisztratív munkájának irányítása, ellenőrzése,



Zenei versenyek, hangversenyek, ünnepélyek, iskolai rendezvények szervezése,



Tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztás, statisztika elkészítése, KIR rendszer kezelése,



Szakmai vizsgák szervezése, koordinálása,



Pályázati tevékenység.

Az 1990-es évek végén egy új fogalommal ismerkedhetett meg a pedagógustársadalom:
minőségbiztosítás. Iskolánkban is megalakult a minőségbiztosítási csoport, amelynek vezetését
hivatalosan 2001. dec. 1-jétől vállaltam el. Tapasztalatot szereztem az intézményi
minőségfejlesztés terén, részt vettem az IMIP kidolgozásában is, melyben főbb feladataim
voltak:


Intézményi minőségcélok meghatározása,



Vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok meghatározása,



Teljes körű intézményi önértékelés kidolgozása, végrehajtása,
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Partnerek (alkalmazottak, szülők, diák, fenntartó, iskolaigazgatók) kérdőíveinek
kidolgozása, elégedettségeinek felmérése,



Tantestületi klímateszt, SWOT analízis alkalmazása,



Vezetői, alkalmazotti teljesítményértékelések kidolgozása, végrehajtása.

2003 februárjától a zongora tanszak vezetésével újabb feladatok vártak rám:


A tanszak munkájának szervezése, irányítása, adminisztratív feladatainak ellátása,



Új pedagógusok beilleszkedésének, szakmai munkájának segítése,



Belső továbbképzések szervezése és lebonyolítása,



Évközi tanszaki hangversenyek szervezése,



Óralátogatások végzése és értékelése,



Belső mérések szervezése, vizsgaelnöki feladatok ellátása,



Pedagógiai Program – Helyi tanterv kidolgozása.

2017. augusztus 1-jétől az Érdi Tankerületi Központ által megbízott intézményvezetőként,
majd 2018. január 29-től az oktatásért felelős államtitkár által megbízott intézményvezetőként
irányítom az iskolát.
Az eltelt időszak alatt számos esetben megtapasztaltam, hogy mennyire fontos a stratégiai
gondolkodás, a tudatos tervezés. Egy jól sikerült eseményből fakadó elégedettségérzés mögött,
a szervezési folyamatok mellett mindig is egy alaposan átgondolt, előkészített tervezői munka
állt. Személyiségemből fakadóan kevésbé szeretem az azonnali döntéseket igénylő feladatok
megoldását, közelebb állnak hozzám azok a tevékenységek, amelyekkel egy jövőbeli cél elérése
érdekében dolgozom, dolgozunk ki stratégiát, célokat és feladatokat.
A közös célok megfogalmazásához szerintem elengedhetetlen a munkatársakkal kialakított
közvetlen partneri kapcsolat, a problémaérzékenység, a kompromisszumkészség. Egy
intézményvezető nemcsak a szervezettel kapcsolatos tevékenységeket lát el, hanem
munkatársaival való kapcsolatai révén is irányít. A szervezési folyamatokban a vezetőnek
tisztában kell lennie a beosztottak motivációival, értéktudatával és céljaival, és mindezeket
alapul véve, a megfelelő irányítással, támogatással kell vezetnie az alkalmazottakat.
Az emberek személyes vezetése, irányítása mellett elengedhetetlen a csapatmunka. Egy jól
működő team-ben erősödik az egymás iránti bizalom, javul az egymás közötti kommunikáció,
az együttműködés. A vezető és beosztott kapcsolatát több tényező befolyásolja: a vezető
személyisége, a csoporttagok személyisége, a csoportszituáció, a szervezeti célok, a szervezet
tagjainak céljai, szükségletei, valamint egy szélesen értelmezett kulturális környezet.
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Igyekszem a tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés vezetői funkciói mellett mindezek
figyelembevételével vezetni az intézményt.
Az intézményi célok és feladatok meghatározásában munkatársaimmal együttműködve
dolgozom. A tanulás és tanítás irányítási munkáiban fontosnak tartom a mérést, értékelést,
elemzést, amely alapot szolgáltat a következő célok, feladatok meghatározásában. Figyelnünk
kell állandóan az olyan környezeti változásokra, amelyek befolyásolhatják az intézmény
eredményességét, jövőjét. Megfelelő lépéseket kell tennünk azért, hogy a művészeti iskola a
szakmai színvonal megtartása mellett az elkövetkező időben is keresett intézmény maradjon.
A jogszabályok figyelemmel kísérése mellett nagyon fontosnak tartom a kollégák rendszeres
tájékoztatását, az intézmény pozitív képének megerősítését. Ennek egyik része az érdi
iskolákkal és más intézményekkel kialakított partnerkapcsolatok ápolása, fenntartása és
fejlesztése.
Az előző vezetői pályázatomban megfogalmazott célok az idei tanév munkatervében konkrét
feladatokként jelentek meg. Ennek egyik legfontosabb pontja az intézmény pedagógiai
programjának átdolgozása. Ennek újrafogalmazásában, az intézmény céljainak, feladatainak
meghatározásában elengedhetetlen a szemléletmód-változás. A külső környezetből fakadó
kihívások szinte kényszerítenek minket új pedagógiai célok megfogalmazására, új pedagógiai
módszerek bevezetésére. Bízom benne, hogy munkatársaim akarják és segítik a változást, értik
az elmozdulási irányok lényegét.
A legközelebbi célok kitűzéséhez, valamint megvalósításukhoz mindenképpen számítok
továbbiakban is a tantestület részvételére.
Azért döntöttem újból a vezetői program elkészítése mellett, mert a tantestület támogatásával
képesnek és felkészültnek érzem magam a vezetői feladatok további ellátására. Bár egy
intézmény vezetése nem könnyű feladat, sőt úgy látom, hogy egyre nehezebb, de elég erőt,
elszántságot, rálátást érzek magamban, hogy – ha a kollégáim továbbra is megtisztelnek
bizalmukkal – képes leszek intézményvezetőként továbbra is helyt állni.
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1. Hitvallás, motiváció, vezetői jövőkép
1.1. Vezetői hitvallás
„Ami bizalmat teremt, az pedig nem más,
mint a vezető tisztelete a munkatársai iránt.”
Jim O’Toole

Egy iskola, egy közösség irányítását a továbbiakban is csakis úgy tudom elképzelni, ahogy a
fenti idézetben megjelenik. Munkám során szeretném figyelembe venni a zeneiskola
közösségének igényeit, a problémák feltárásában és megoldásában feltétlenül számítok a
munkatársaim, vezetőtársaim segítségére. Úgy gondolom, hogy egy sikeres iskola egyik
alapvető feltétele a munkatársak kölcsönös bizalma egymás iránt, amelyben a vezetőnek
kiemelt feladata van. Szerencsés helyzetben vagyok, mert úgy érzem, hogy az érdi zeneiskola
olyan munkahely, melyben a munkatársak azonos értékrendet képviselnek, képesek egységes,
közös cél érdekében összefogni és dolgozni, egymásnak segítséget nyújtani.
1.2. A pályázat benyújtásának motivációja
„Minden próbálkozás többet ér a tétlenségnél.
Egy-egy próbálkozás lehet, hogy kudarcot vall,
de a tétlenség maga a garantált kudarc.”
Melissa Müller

2017. augusztus 1-je óta az Érdi Tankerületi Központ által megbízott intézményvezetőként,
majd 2018. január 29-től az oktatásért felelős államtitkár által megbízott intézményvezetőként
látom el a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola irányítását. 1999 óta tanítok zongorát, látok
el vezetői feladatokat ebben az iskolában. Jól ismerem az intézmény céljait, feladatait,
körülményeit. Sokat munkálkodtam a közös sikerek elérésében, aktívan tevékenykedtem a
nevelőtestület közösségében. Jelen pályázatom elfogadása esetén, mint intézményvezető
szeretném továbbvinni és fejleszteni mindazt a gazdag örökséget, tudást, hagyományokat,
értékrendet, amit korábbi kiváló vezetőtársaim elértek a zeneiskola életében.
Bízom abban, hogy a jelen kor kihívásainak megfelelek. Továbbá bízom abban, hogy az
alkalmazotti közösség támogatásával egy olyan zeneiskolát irányíthatok, amelyben a tagok a
társadalom számára megbecsült, aktív, kiemelkedő művészi, zenei és erkölcsi értékrendet
közvetítő emberek.
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1.3. Vezetői jövőkép, vezetési koncepció
Szeretném, hogy a zeneiskola Érd Megyei Jogú Város művészeti életének részeként olyan
művészet- és tevékenységközpontú intézményként végezzen zenei nevelést és oktatást, ahol a
minőség iránti elkötelezettség eredményeképpen magas szakmai színvonalú, alapfeladatainkon
túlmutató, eredményes és elismert munkát végezhetünk. Szükségesnek látom, hogy értékes és
megtapasztalt pedagógiai gyakorlatunkat lehetőségeink szerint új, korszerű nevelési-oktatási és
digitális módszerekkel bővítsük. Ismételten akkreditált kiváló tehetségpontként, esetleg
referenciaintézményként az iskolánkban alkalmazott jó pedagógiai gyakorlatokat úgy
fejlesszük és adjuk tovább, hogy mindenkor kiemelt feladatunknak tekintsük növendékeink
személyiségfejlesztését. A zene segítségével gyermekeink váljanak önművelődésre, kulturált
viselkedésre képes, boldog és kreatív személyiséggé. Érd város egyetlen zenei
művészetoktatással foglalkozó intézményeként közvetítsünk olyan magas színvonalú, értékes
zenét, amely kielégíti az itt élők kulturális igényeit.
Vezetői koncepcióm alapját az alaptörvényben megfogalmazott jog határozza meg: minden
gyermeknek alapvető joga a művelődéshez való jog. Ezen belül – a köznevelési törvény
értelmében – joga, hogy alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése,
fejlesztése érdekében.
Elsődleges célul kell kitűznünk – mely az intézmény tervezett küldetésnyilatkozatában is
megfogalmazódott – hogy a zeneiskola egy gyermekközpontú, magas szakmai színvonalú, a
gyermek képességeinek és adottságainak megfelelő zenei oktatást adó intézmény legyen,
amelyben a gyermek örömmel és lelkesedéssel válik zeneértővé, igényes zenehallgatóvá és
alkotóvá. Az iskola nevelése eredményezzen nyitott magatartást a művészetek befogadására,
értésére és művelésére. A gyermekben az önkifejezés, alkotás iránti vágy igénye a kreatív
gondolkodáson, élményszerű megtapasztalásokon keresztül valósuljon meg, amely majd a
művészi kifejezés, előadás formájában bontakozhat ki. A zeneoktatáson keresztül járuljunk
hozzá a gyermekek személyiségének tudás- és érzelemgazdag fejlesztéséhez, hogy művelt,
kiegyensúlyozott, együttműködő, toleráns emberekké váljanak személyes boldogulásuk, a
társadalomba való beilleszkedésük érdekében.
Feladatunk, hogy a gyermekekben kibontakoztassuk a művészi képességeiket, fejlesszük a
művészi tehetségüket, igény szerint felkészítsük őket szakirányú továbbtanulásra.
Ezek megvalósításához elengedhetetlen az aktív, szakmai megújulásra kész nevelőtestület, a
támogató szülői közösség, a minőség iránt elkötelezett vezetőség.
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2. Helyzetelemzés
2.1. Mikro-makro környezeti tényezők
Érd 1978 óta város, 2006 óta megyei jogú város a budapesti agglomerációban, Pest megye
legnagyobb városa, az Érdi járás székhelye. Az egyetlen olyan magyarországi város, ami egy
megye legnagyobb városaként nem megyeszékhely. A Dunaparti település hatalmas területen
fekszik, amely zömében kertváros jellegű. Az utóbbi időben új arculatot kapott a városközpont.
A város népessége a 20. század kezdete óta folyamatosan nagy ütemben növekszik. 1990 és
2011 között mintegy 20 ezer fővel, közel másfélszeresére nőtt. A 2018-as évben a becsült
lakosság száma több mint 68 ezer fő.
Érd kiterjedt elhelyezkedéséből adódóan a gyerekek közismereti oktatása nyolc általános
iskolában és három középiskolában zajlik. A 2017-es statisztikai adatok alapján Érd általános
iskoláiban 4283 fő, középiskoláiban 4618 fő diák tanult. A nehézkes tömegközlekedés miatt a
szülők igénylik a helyben történő zeneoktatást, így a művészeti iskola jelenleg az alábbi
kihelyezett tagozatokon is folytat zenei nevelést:


Érdligeti Általános Iskola



Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola



Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium



Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola



Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény



Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola



Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

2.2. Az intézmény tanulói, létszámadatai
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló gyermekek létszáma az utóbbi 5 évben
500 fő körül mozog.

Tanulók létszáma 2014-2019
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2017-2018

500

2018-2019

A tanulóközösség összetételét főleg általános iskolás korú gyermekek adják (85%). Az Érden
tanuló 6-14 éves korú gyermekek 10%-a jár intézményünkbe.
A 2018. október 1-jei statisztikai adatok alapján diákjaink az alábbi iskolatípusokban tanulnak:
Általános iskola

403 fő

Középiskola (gimnázium, szakgimnázium)

75 fő

Szakközépiskola

6 fő

Egyetem, főiskola

10 fő

Egyéb

1 fő

/Óvodás/

/5 fő/

Tanulóink jelenleg a következő tanszakokon, az alábbi hangszereken (tantárgy) folytathatnak
zenei tanulmányokat:
Billentyűs tanszak:

zongora

Fafúvós tanszak:

furulya, fuvola, klarinét, szaxofon

Rézfúvós tanszak:

trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba

Akkordikus tanszak:

harmonika, gitár, ütő

Vonós tanszak:

hegedű, gordonka

Vokális tanszak:

magánének

Zeneismeret tanszak:

szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom

Kamarazene tanszak:

kamarazene, zenekar, kórus

A tanszakok létszámeloszlásai és változásai 2014-től 2019-ig:

Tanszakok változásai 2014-2019
200
150
100
50
0
Billentyűs

Fafúvós
2014/2015

Rézfúvós
2015/2016

Akkordikus
2016/2017

Vonós
2017/2018

Vokális

Zeneismeret

2018/2019

A zeneiskola évek óta felvállalja a kifejezetten szegregált oktatásban tanítható sajátos nevelési
igényű gyermekek zeneoktatását. Velük az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes
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Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben egy gyógypedagógusi végzettséggel rendelkező
zenetanár foglalkozik. Azonban a gyerekek körében egyre több az integráltan oktatható sajátos
nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, akiknek
fejlesztésében nagy segítséget nyújt a zenetanulás. Ezekkel a növendékekkel a hagyományos
zenepedagógiai módszerektől eltérően kell foglalkoznunk, helyi tantervünket az ő
képességüknek megfelelő módon kell adaptálnunk. Ennek kidolgozása jelen pillanatban is
folyamatban van. A 2017/2018-as tanévtől sikerült egy olyan szolfézscsoportot kialakítanunk,
ahol a tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztató, tehetséggondozó
foglalkozásban részesülnek az erre speciálisan képzett zenetanár segítségével.

2.3. Az intézmény szellemi bázisa, munkaközösségek, pedagógusok, alkalmazottak
A zeneiskola szervezeti struktúrája a következő:

Általános
iskolatitkár

Könyvtáros

Ügyviteligazdasági
iskolatitkár

Kisegítő
dolgozó
Intézményvezető

ISKOLATANÁCS
Int. vez.
hely. I.

MK
vezetők

Int. vez.
hely. II.

Fúvós
tanszak

Zongora
tanszak
Vonós
tanszak

Zeneismeret
tanszak

NEVELŐTESTÜLET
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Vegyes
tanszak

Iskolánkban a vezetői feladatokat az intézményvezető mellett már két intézményvezetőhelyettes látja el. Engedélyezett álláshelyünk száma: 36. Az iskola munkáját két iskolatitkár,
egy könyvtáros és egy kisegítő alkalmazott támogatja.
2.3.1. Pedagógus létszámok
A pedagógus álláshelyek és az aktívan alkalmazott pedagógusok létszáma az elmúlt 5 évben a
következőképpen változtak:

Pedagógus álláshely és pedagóguslétszám
2014-2019
60
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37

37

31

40

31

38

43
32,5

32,5

2017-2018

2018-2019

31,5

20
0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

pedagógus/fő

ped. álláshely

Aktív közalkalmazotti jogviszonyban lévő pedagógusok végzettsége a 2019. január 1-jei adatok
alapján:
Középiskola:

0 fő

Főiskola/BA:

21 fő

Egyetem/MA:

13 fő

Szakvizsgázott pedagógus: 7 fő
Pedagógusaink fokozatuk szerint:
Gyakornok:

1 fő

Pedagógus I:

16 fő

Pedagógus II:

17 fő

Nincs besorolása:

8 fő

A vezetők munkáját segítik a munkaközösség-vezetők. Iskolánkban öt munkaközösség
működik: zongora, vonós, fúvós, vegyes és zeneismeret. A munkaközösségekben a
pedagógusok létszáma az idei tanévben a következő:
Zongora:

10+3 fő korrepetitor
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Vonós:

5 fő

Fúvós:

13 fő

Vegyes:

6 fő

Zeneismeret:

6 fő

2.3.2. Külső-belső képzések megvalósulása
Iskolánkban az elmúlt évtizedekben folytonos volt a belső továbbképzések iránti igény. Az új
pedagógiai módszerek megismerése alapvető feltétele zenepedagógiai munkánk fejlesztésének.
Szakmai kurzusok, előadások, zenepedagógiai projekthetek keretében történtek meg a belső
tudásmegosztás formái, melyek több esetben nyitottak voltak más intézmények zenetanárai
számára

is.

Az

idei

tanévben

óvodapedagógusok,

tanítók,

fejlesztőpedagógusok,

pszichológusok számára is kínáltunk előadásokat. Ezen kívül minden évben munkaközösségi
értekezletek, közös tanszaki hangversenyek, előadások, meghallgatások teremtenek lehetőséget
a szakmán belüli megbeszélésekre, tapasztalatok átadására.
Akkreditált továbbképzésekre az adott év beiskolázási tervében szereplő pedagógusok jutnak
el, akiknek költségét részben a fenntartó biztosítja.
2.3.3. Szervezetfejlődés profilja, motiváció a tantestületben
Intézményünkben viszonylag jól működő, összehangolt szervezeti egység működik.
Kérésemre kollégáim – ahogy az előző pályázatom beadása előtt – ismételten kitöltöttek egy
„A szervezetfejlődés profiljá”-t kiértékelő kérdőívet. A kérdőív értékeléséből megismerhető a
testület mostani fejlettségi szintje. A grafikon görbéje a másfél évvel ezelőttihez képest
növekedést mutatott: egy olyan optimális állapotot, melynek legmagasabb pontja a
konszolidálás, a normák alakulása. A működés hatékonyságának további növelése a következő
évek feladatai lesznek.
Szervezetfejlődés profilja 2017 és 2019
7
6
5

2
2

3
2

4

4
3

ALAKULÁS SZAKASZA TESZTELÉS "VIHAROK" SZERVEZETTÉ VÁLÁS
IDŐSZAKA
2019
2017

16

NORMÁK
KIALAKULÁSA

MŰKÖDÉS, TELJESÍTÉS
SZAKASZA

Kollégáim egy motivációs kérdőívet is kitöltöttek: melyek azok a munkahelyi tényezők,
amelyek munkájukban ösztönzőként hatnak, ezáltal nagyobb teljesítményre serkentik. A
legtöbben a családjukkal töltött időt jelölték meg, illetve a legtöbbjük számára fontos a
személyes fejlődés és a munkahelyi biztonság.
Munkahelyi motiváció
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Érdemes ennek eredményére támaszkodva egy új ösztönző-rendszert kidolgozni a
nevelőtestület közreműködésével.

2.4. Tárgyi feltételek
2.4.1. Épület, infrastruktúra
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 igazgatói iroda és titkári szoba mellett az idei
tanévtől egy szaktanteremből igazgatóhelyettesi irodát alakítottunk ki. Ez utóbbi egyben az
egyik intézményvezető-helyettes szaktanterme 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 – amely az idéntől egyben szaktantermünk is – és egyetlen nagyobb
alapterületű, maximálisan 40 főnek helyet adó kamaratermünk. Ebben az épületben helyet
kapott még egy kis teakonyha, amely modernizálásra, korszerűsítésre szorul.
Az épületeket folyamatos átalakításokkal, bővítéssel tettük alkalmassá a zeneoktatásra, amely
a mai jogszabályok értelmében csak tolerálással felel meg a követelményeknek. Jelenleg
hiányzó helyiségeink:


nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel
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porta



zenei

együttesek

próbaterme

(zenekar,

kamarazene,

énekkar)

a

szükséges

berendezésekkel, felszerelésekkel


további szaktantermek a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel



hangversenyterem

csatlakozó

helyiségekkel,

szükséges

berendezésekkel

és

felszerelésekkel
A Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületekben használt helyiségek száma:
Felső u. 33. – 4 tanterem, 3 iroda, 1 aula/előtér, 3 WC +mosdó előtér, 1 pince/raktár
Melléképülete: 1 tanterem, 1 könyvtárszoba, 1 belépő
Összes helyiség: 15
Alapterület: 202+15m2 + 38,5 m2 pince
Felső u. 45. – 7 tanterem, 3 WC 1 közös előtérrel, 1 belépő, 1 hangszerraktár/szaktanterem, 1
folyosó, 1 teakonyha – mosószoba, 2 nagyobb előtér.
Összes helyiség: 16
Alapterület: 215m2
A tantermek kihasználtsága maximális. Az oktatás – a másik iskolában is tanító pedagógusok
munkaidejének beosztása miatt – szombati napon is folyik. Két központi épületünkben az
összes tanulólétszám több mint 50%-át tanítjuk.
Az

intézmény

nem

rendelkezik

a

jogszabály

szerint

kötelezően

felszerelt

hangversenyteremmel, ezért a pedagógiai programban meghatározott nagyobb szabású
hangversenyeket többnyire a város művelődési központjának kamara- vagy színháztermében
kell megtartanunk. Az idei tanévben rendezvényeink helyszíneinek gazdagítása céljából az Érdparkvárosi Közösségi Házban is tartottunk egy hangversenyt. A Szepes Gyula Művelődési
Központ intézmény bevétel-orientált, minden alkalommal bérleti díjat fizetünk a
teremhasználatért. Szintén terembérletet fizetünk az Érden működő keresztény szellemiségű
Epicentrum Rendezvényközpontnak, amelynek kiváló akusztikájú, kulturált és színvonalas
berendezésű előadói termében az idei tanévtől már több ízben tarthattuk rendezvényeinket.
Mindkét központi épület (Felső u. 33. és 45.) és a Felső u. 33. alatt található kisépület állapota
felújításra szorul. 2017-ben az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából megtörtént a két központi
épület ablakainak mázolása, valamint a Felső u. 33. sz. épület 3 tantermének, valamint a
folyosónak a tisztasági festése. A szaniterhelyiségek felújításra várnak, a fűtésrendszer és
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világításrendszer korszerűsítésre szorul. A három épület tetőszerkezete cserére érett. A
kisépület esetében a betonkoszorú hiányzik, ezért meg kell oldani annak kiváltását is.
A közismereti iskolai telephelyeken a zenetanárok különböző körülmények között, jellemzően
osztálytermekben tanítanak. Itt csak az oktatás minimális feltételei – hangszer, kottaállvány, és
ha megengedi a befogadó iskola, kis kottaszekrény – állnak rendelkezésre. Több teremben nincs
megfelelő pianínó, vagy zongora. A köznevelési törvény felmenő rendszerben történő
bevezetésével, a kötelező – 16 óráig – tartó foglalkozások megtartásával az iskolák délutáni
teremkihasználtsága teljessé vált. A délutáni zeneoktatás elkezdése az általános iskolák
vezetőivel körültekintő egyeztetést igényel, mind a szabad termek, mind az időpontok
tekintetében.
2.4.2. Eszközök, felszerelések
A jogszabály által előírt kötelező (minimális) eszközökről és felszerelésekről szóló jegyzéket
figyelembe véve eszközellátottságunk az elmúlt tanévben sokat javult.


Hangszerek:

A 2017/2018-as tanévben az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából új hangszereket tudtunk
vásárolni 3.441.800 Ft értékben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által indított
Hangszercsere Program 2018 keretében 8.381.000 Ft értékben további új hangszereket sikerült
az idei tanévtől használatba vennünk. Ezen felül az Érdi Tankerületi Központ 1 db pianínót
biztosított számunkra. Ezek az új hangszerek megkönnyítik mindennapi szakmai munkánkat.
Szintén a Hangszercsere program keretében hangszerek felújítására 1.183.200 Ft támogatásban
részesültünk, melynek segítségével hangszerállományunk állapota jelentősen javult.


Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések

2017 decemberében kormányzati támogatásból a közép-magyarországi régió iskolái
informatikai fejlesztési támogatást kaptak a Klebelsberg Központon keresztül. Iskolánk ennek
eredményeképpen 5 db asztali számítógépet, 5 db laptopot, 12 db projektort kapott. A modern
asztali számítógépeket most már az irodai dolgozók és a vezetőség használja, míg a volt irodai
gépek és új laptopok a szaktanárok munkáját segítik. Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából
3 db projektorkonzolt kaptunk a hozzá szükséges tartozékokkal, így lehetőségünk adódott 3 db
szaktanteremben a projektor felszerelése. Mindkét épületünk WIFI hálózattal felszerelt.
Iskolánk alapítványa, az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány lehetőségeihez mérten támogatja a
tanításhoz szükséges egyéb felszerelések beszerzését. Az alapítvány 2012-2017 között összesen
5.306.705 Ft-ot költött hangszerek javítására, karbantartására, taneszközök, hangszerek, kották
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beszerzésére. A 2018/2019-es tanévben összesen 2.524.149.- Ft támogatást nyújtott illetve
irányzott elő az intézménynek.


Kottatár

Kottatárunk

a

diákok

tanulását

és

pedagógusaink

munkáját

segíti

kotta-

és

tankönyvkölcsönzéssel. Kottatárunk gazdag kottával és hangzó dokumentummal rendelkezik.
Azonban az állomány használódik, így folyamatos utánpótlásra, illetve új zenepedagógiai
kiadványok vásárlására gondot kell fordítanunk. Ennek fedezetét eddig is iskolánk alapítványa
biztosította.
2.5. Gazdálkodás
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola állami fenntartású intézmény, önálló gazdálkodási
jogkörrel nem rendelkezik. Fenntartója és működtetője az Érdi Tankerületi Központ. Havonta
50.000.- Ft összeg áll rendelkezésünkre az ad hoc jelentkező igények kielégítésére.
2.6. Szülői háttérjellemző
Az oktatási rendszernek kétféle hatásáról beszélhetünk: a társadalmi réteget megőrző,
konzerváló, illetve gyengítő, megszüntető hatásáról. A szülők társadalmi helyzete még mindig
nagymértékben befolyásolja azt, hogy gyermekük milyen iskolába jár, képesek-e egyéb külön
foglalkozásokra beíratni, az ott szükséges képzés díját megfizetni.
Az alapfokú művészeti iskola képzése, szolgáltatása térítési díj, illetve tandíj ellenében vehető
igénybe. A térítési díj összege függ az iskolába járó gyermekek tanulói létszámától, valamint
az iskola szakmai feladatra szánt működési költségeitől.

A díjak szociális alapon

csökkenthetők. Évente kb. 20-25 fő kér térítési- tandíjkedvezményt. Nálunk a térítési díj
összege egy kezdő tanuló esetében minimális (6900.- Ft/félév). Azonban nem a képzésnek a
költségtérítési kötelezettsége határozza meg, hogy melyik szülő íratja be gyermekét
művészetoktatásra, hanem a szülők igénye, szociokulturális helyzete, a gyermek érdeklődése.
Így mindenkinek képessége szerint lehetősége van arra, hogy tanulmányaival egy alsóbb
társadalmi helyzetben lévő szülő gyermekeként egy magasabb végzettségi szintet érjen el, mint
a szülei. Más kérdés azonban, hogy milyen hangszert (tantárgyat) kíván tanulni a diák.
Zeneiskolánkban a zongora, gitár és furulya hangszer nem kölcsönözhető. Utóbbi két hangszer
tanulmányok céljára könnyen megvásárolható, míg egy akusztikus zongora megvétele komoly
költséget jelent egy szülő számára. Ez mindenképpen egy szelektálási folyamatot indít el, bár
még mindig ez az egyik legnépszerűbb hangszer a jelentkező gyerekek körében.
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Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, kötelességeinek teljesítése érdekében Szülői
Szervezet működik. Az idei tanévben a szülők közössége újjáalakult. A főtárgyat tanító
szaktanár csoportjában tanuló diákok szülei szülői közösséget alkotnak. A szaktanár szintű
Szülői Szervezet az iskolaszintű Szülői Szervezet alapegysége. Az intézményi szintű Szülői
Szervezet (Szülői Szervezet választmánya) szaktanár szintű Szülői Szervezet szülei közül,
szakmai munkaközösségenként legalább 2 főből álló, a szülők nyílt jelölésével és szavazatának
egyszerű többségével választott iskolai közössége lett. Elfogadták az új Szervezeti és Működési
Szabályzatukat és saját kezdeményezésükre zárt szülői közösségi médiacsoportot működtetnek.
Elnöke tartja a közvetlen kapcsolatot az iskola vezetésével.
2.7. Eddigi főbb eredményeink
2.7.1. Prioritások, kiemelések
Az intézmény zenepedagógiai munkájára mindvégig jellemző volt a felelősségtudatból és
szakmai elhivatottságból fakadó igényesség, melyet több fórumon is elismeréssel illettek.
1986

„Érd Művelődéséért Emlékplakett”

2005

Miniszteri Elismerő Oklevél

2007

Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény

2013

Regisztrált tehetségpont

2015

Akkreditált kiváló tehetségpont

2015

Érdi Értéktár része

2016

Miniszteri Elismerő Oklevél

Több pedagógusunk kapott kiemelkedő munkájáért „Miniszteri Dicséret” oklevelet. Pedagógus
Szolgálati Emlékéremben eddig 4 fő, „Érdi Művészeti Díj” elismerésben, „Érd Városáért”
kitüntetésben egy-egy fő részesült.
2.7.2. Az elmúlt 5 évben megvalósult szakmai munka értékelése
2.7.2.1. Személyiség- és közösségfejlesztés
A művészeti nevelés a legjobb eszköz a gyermek személyiségének alakítására. A
művészetekkel való foglalkozás elősegíti a gyermek értelmi és érzelmi fejlődését, a
közösségformálást, az önkifejezés erősödését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a
tehetséggondozást.
A nehéz körülmények ellenére is a zeneiskolában dolgozó valamennyi pedagógus az elmúlt
több mint 50 év alatt kiemelkedő eredményt ért el tanítványaival. Többen tanultak tovább az
ország zeneművészeti középiskoláiban, magyar és külföldi főiskolákon, zeneakadémiákon.
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A zenei nevelés meghatározó eleme a közösségben végzett muzsikálás, amely egyedülálló
élményt jelent a gyermek személyiségének formálásában. Ennek érdekében jöttek létre és
működnek zenei együttesek, zenekarok. Jelenleg is az iskola fúvószenekara rendszeresen
szerepel városi eseményeken, eredményeket ér el zenei versenyeken.
2.7.2.2. Új oktatási módszerek
A zenei munkaképesség, a munkabírás karbantartása, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzése
és a hangszeres tanuláshoz szükséges fizikális és mentális alkalmasság megteremtése
érdekében tanulmányoztuk a Kovács-módszert, melyet a pedagógiai helyzethez igazodva
alkalmazunk a hangszeres és elméleti foglalkozásokon. A zenei munkaképesség-gondozás a
zenepedagógia új ága, amely természettudományos alapon nyugvó edzésmódszer, életmódprogram és szemléletmód. Pedagógiai programunk elfogadásával kötelezően szabadon
választható és választható tantárgyként bekerül a helyi tantervünkbe a 2019/2020-as tanévtől.
A vonós tanszakon a Szilvay-módszerrel indítottunk csoportos foglalkozást. Egy, az erre
speciálisan képzett pedagógusunk eredményesen alkalmazza a „Színes húrok” módszerét
hegedű tanításában. A tanítási módszer több mint negyven éve sikeres vonós generációkat
nevelt fel Európában, Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában. A módszer kifejlesztői a
Finnországban élő testvérpár: Szilvay Géza (hegedű) és Szilvay Csaba (gordonka).
2.7.2.3. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Az egyéni hangszeres oktatás lehetőséget ad a tanulók egyéni képességeinek, adottságainak
megfelelő differenciált oktatás alkalmazására. Minden növendék a saját tempójában, egyéni
érdeklődése, motiváltsága szerint haladhat zenei tanulmányaiban.
Tehetséges tanulóink számára a vizsgabizottság határozata alapján adott a „B-tagozat”-on való
tanulás lehetősége, amely magasabb óraszámot biztosít képességeik kibontakoztatásához.
Számukra több szereplési lehetőséget, fellépést biztosítunk, valamint különböző versenyeken,
fesztiválokon mérhetik össze tudásukat kortársaikkal. Az elmúlt években a „B-tagozaton”
tanulóink száma a következőképpen alakult:
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B-tagozatos tanulóink száma (fő) 2014-2019
32
35

28

27

27
23

30
25
20
15
10
5
0

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

A zenei pályára készülő növendékeink száma kevesebb az elmúlt öt évben a korábbi évekhez
képest. Ennek okai között több tényező áll: a gyermekek egyre nagyobb iskolai leterheltsége, a
nyelvek, a sport és az informatika tanulásának egyre inkább előtérbe kerülése, a zenész életmód
és megélhetés presztízsének csökkenése.
Különös gondot fordítottunk a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek zenei oktatására is. Az
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
évek óta speciális tanterv szerinti furulya- és szolfézsoktatásban részesülnek a gyermekek.
Felzárkóztató szolfézscsoportok működnek az integrálható SNI-s gyermekek részére. Továbbá
tervezett pedagógiai programunk egyedi, százalékos arányban meghatározott követelmények
alapján egyéni tanmenetek készítését teszi majd lehetővé.
2.7.2.4. Hagyományaink, hangversenyeink
Az elmúlt 10 évben hangversenyeink, rendezvényeink hagyományokká váltak. Évenkénti
rendszeres eseményeink az alábbiak:


Zenei Világnap alkalmából hangverseny



Őszi művésztanári hangverseny



„B” tagozatos tanulóink hangversenye



Mikulás ünnepség a „zenetanár-babák” részére



Karácsonyi hangversenyek



Lukin Napok hangversenysorozat – zenei ismeretterjesztés, Magyar Kultúra Napja
megünneplése, Lukin László emlékhangverseny



Alapítványi Farsangi Bál



Tavaszi művésztanári hangverseny
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Regionális verseny



Munkaközösségi hangversenyek



Nyári Zenei Tábor

Értékközpontú tevékenységünk nem korlátozódik az iskolán belüli életre. Érd város kulturális
életében tevékenyen részt vállalunk. Művésztanáraink, fúvószenekarunk rendszeresen fellép a
városi ünnepségeken és egyéb rendezvényeken. Pedagógusaink az Érdi Kamarazenekarban,
kórusokban és más művészegyüttesekben aktívan közreműködnek, templomokban egyházzenei
szolgálatot vállalnak.
2.7.2.5. Versenyeredményeink
A külső megmérettetés fontos pedagógiai motivációt jelent pedagógusnak és tanulónak
egyaránt. Kiemelkedő tanulóinkkal sokszor és sikeresen veszünk részt hazai és nemzetközi
versenyeken. Már hagyományosnak mondható házi hangszeres versenyeinken az átlagos
képességű tanulók számára nyílik lehetőség tudásuk megmutatására. 2001 óta minden évben
regionális versenyt hirdetünk más-más szakon tanuló növendékek számára.
Az elmúlt tizenkét év versenyeredményei:
2006-2018 VERSENYEREDMÉNYEI
Eredmények

Meg-

Részvétel

nevezés

száma

Országos
területi

47

Országos

1.

2.

3.

4-10.

külön

Kiemelt

hely

hely

hely

hely

-díj

arany

2

1

3

4

11

15

11

10

10

döntő

52

Megyei

21

8

5

11

Regionális

42

51

42

43

2

23

Városi

7

10

7

3

5

10

Kiemelt
arany

Helyi

19

43

45

19

Nemzetközi

33

11

7

6

10

4

207

99

88

77

29

94

40

dicséret

1

3

2

1

1

1

2

6

1

1

8

7

6

nívódíj

nívódíj/

fődíj

11

4

4

2

4

18

4

1
1

1

Iskolák
3

bronz

nagydíj

10

közötti

ezüst

52

53

24

18

8

5

3

8

102

148

81

84

34

17

9

3

3

132

165

97

116

59

26
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2.7.3. Minőségfejlesztési feladatok értékelése
Intézményünk 2013 óta nem működtet minőségbiztosítási rendszert. Minőségfejlesztésünk a
hatályos jogszabályokban, illetve az Oktatási Hivatal által kiadott „Önértékelési Kézikönyv
Alapfokú Művészeti Iskolák számára” c. útmutatóban meghatározottak szerint került
bevezetésre a 2017/2018-as tanévben. Intézményünkben az önértékelési munka célja, hogy az
önmagunk felé támasztott elvárásoknak, céloknak megfeleltetve vizsgáljuk meg az egyéni,
illetve a szervezeti eredményességet, majd arra építve dolgozzuk ki további önfejlesztéseinket,
meghatározva kiemelkedő és fejleszthető területeket a minőségfejlesztés céljából.
Az önértékelés elvárt eredményei számunkra:


a folyamatos szakmai fejlődés igényének alakulása,



a belső szakmai információáramlás felélénkülése,



a munkaközösségeken belüli szakmai kapcsolatok szorosabbá válása,



az intézményi hagyományok megőrzése melletti folytonos megújulás,



zeneoktatásunk színvonalának megőrzése.

Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény. Mindhárom szinten a külső
tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok
megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez
és a pedagógus-kompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok
minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.
Az önértékelés bevezetése óta 15 pedagógus önértékelésére került sor, jelenleg 5 fő
önértékelése van folyamatban.
Az eddigi pedagógus önértékelések alapján az alábbi területeken jelölték meg a pedagógusok
fejlődési lehetőségeiket:
Célok

Kompetencia területek
1.Pedagógiai módszertani felkészültség
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek
tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulás támogatása

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az
egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő

Megismerése és tudatos alkalmazása a tantárgy tanítási
módszereinek, eszközeinek (1 fő)
A gyermekek bevonása a tanulás-tanítás tervezésébe (1 fő)
Tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése. (2 fő)
Digitális és info-kommunikációs eszközök és
tananyagelemek minél szélesebb körű megismerése és
annak alkalmazása a tanórák keretében, a tanulók részéről
a hagyományos és az info-kommunikációs eszközök
célszerű, kritikus, etikus használata. (3 fő)
Tanulók személyiségének megismerése minél szélesebb
pedagógiai-pszichológiai módszerekkel
Felismerni a tanulók tanulási nehézségeit és segítséget
nyújtani számukra (SNI-s, BTMN-s tanulók) (2 fő)
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gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval
együtt
történő sikeres neveléséhez, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás
a szakmai fejlődésért

Elősegíteni a tanulók önértékelési képességének
kialakulását (1 fő)
Részt venni szakmai kooperációkban, kezdeményező
szerepet vállalni a szakmai megbeszéléseken, előadásokon.
(5 fő)

Intézményvezetői pályázatomhoz segítséget kérve kollégáimmal kitöltettem egy, az
önértékelési kézikönyvben található elégedettségi kérdőívet, amely kiindulási alapja lehet a
majdani vezetői-, intézményi önértékelésnek, önfejlesztési terveknek is. 0-5 pont között kellett
értékelni az alábbi mondatokat: mennyiben ért vele egyet? Az alábbi eredmények születtek:
Állítások

átlag

%

Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő
napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

4,85

97,0

A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak.

4,33

86,7

A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.

4,65

93,1

A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint
történik, amelyet minden pedagógus betart.

4,42

88,5

A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről.

4,68

93,6

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket.
A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és
rendszeresen kapnak segítséget.

4,67

93,3

4,31

86,2

Az intézmény a tehetség kibontakoztatásával kiemelten foglalkozik.

4,71

94,3

Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat
együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi.
A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és
szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.
Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (koncertek,
versenyek, fesztiválok stb.).
Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a
magyarságtudat, hazaszeretet alakítására.
.Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra,
hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket.
Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket
érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat
kezdeményezzenek.
Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a
gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak,
változásokat kezdeményezzenek.

4,54

90,8

4,64

92,9

4,63

92,6

4,43

88,6

4,32

86,4

3,8

76,0

4,46

89,3

Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben.

4,71

94,3

A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a
nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására.
Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti
feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel.

4,79

95,7

4,86

97,1
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Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus
pedagógusmagatartás betartatására.

4,85

97,0

Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.

4,64

92,9

4,74

94,8

4,64

92,9

4,89

97,9

A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.

4,82

96,4

Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges
eszközök rendelkezésre állnak.
Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai
munkaközösségek.
Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon,
továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és
egymásnak is átadják.
Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek,
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.

4,86

77,1

4,64

92,9

4,64

92,9

4,71

94,3

Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával
visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az
értékelés korrekt, és tényeken alapul.
Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.
A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai
együttműködését.

A kérdőív végén egy kilencfokozatú skálán kellett globálisan értékelniük az iskola tantestületét
és az iskolavezetést:
Tantestület:

87,6 %

Iskolavezetés: 90,2%
2.7.4. A kapcsolatrendszer alakításának értékelése
Belső kapcsolataink:
Az iskola működésével és a szakmai munkával kapcsolatos információátadás formái a
következő szintekre bonthatók, megnevezve a kapcsolattartás eszközeit:
1. Vezetők közötti információáramlás


Iskolatanács értekezletei havonta



Heti munkaértekezlet – a 2017/2018-as tanévtől

2. Vezetők – pedagógusok közötti információáramlás


Évkezdő, félévi és tanév végi tantestületi értekezletek



Rendkívüli tantestületi értekezletek



Szakmai munkaközösségek értekezletei



Havonta összeállított Körözvények – e-mailben továbbítva



Internetes levelezés, telefon



Online táblázatok rendezvényeink szervezéséhez – 2017/2018-as tanévtől

3. Vezető/iskola – szülők közötti kapcsolattartás
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Szülői értekezlet a Szülői Szervezet választmányi tagjainak részvételével



Az iskola honlapján történő megjelentetés



Hirdetőtábla



Közösségi média



Zárt szülői közösségi internet-médiacsoport – a 2018/2019-es tanévtől

4. Pedagógus – szülők közötti kapcsolattartás


személyes kapcsolat



zeneiskolai tájékoztató füzet



elektronikus levelezés, telefon



egyéb infó-kommunikációs eszközök

5. Vezető – további alkalmazottak közötti kapcsolattartás


Heti munkaértekezlet – a 2017/2018-as tanévtől

6. Pedagógus – pedagógus közötti információáramlás


Szakmai munkaközösségi értekezletek



Szakmai összejövetelek, megbeszélések

7. Minden szinten


Ad hoc szükséges információk továbbítása és vétele internetes levelezés útján



Telefonhasználat

Az információáramlás szintjei szerteágazóak, bár több esetben előfordult annak elakadása
valamilyen oknál fogva. Mindenképp szükséges az okok tisztázása, feltárása és a
kommunikációs csatornák további bővítése, a meglévők megújítása.
Az intézmény külső kapcsolatai:
Külső kapcsolatainkban az egyik legfontosabb partnerünk a fenntartó. Ezen kívül kapcsolatot
tartunk:
 a városban működő Szepes Gyula Művelődési Központtal,
 Érd-parkvárosi Közösségi Házzal (az idei tanévtől),
 Epicentrum Rendezvényközponttal (az idei tanévtől),
 Érdi Zenei Könyvtárral (az idei tanévtől),
 érdi óvodákkal,
 az érdi telephely-iskolákkal és a tankerület művészeti iskoláival,
 az érdi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival,
 az érdi médiával (TV, rádió, újságok),
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 a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.
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3. A vezetői ciklus kiemelt céljai és feladatai, fejlesztési elképzelések
3.1. Intézményi célok
Egy intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul. Sikeres hagyományainkat ápolni és
fejleszteni kell. „Hagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a jelenhez és folyamatosan bővül
a jelen múlttá válása által.” Szajbély Mihály.
Az intézmény jövője nagymértékben függ a környezetében élők szocio-kulturális helyzetétől,
a szülők igényétől, az idejáró gyermekek számától. Az iskola színvonalas működtetéséhez a
megfelelő utánpótlásról, a zeneiskola leendő növendékeinek fejlesztéséről is gondoskodnunk
kell. A zeneóvodai, zenebölcsődei foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy egyre több
kisgyermek minél korábban megismerkedjen a zene személyiség- és képességfejlesztő
hatásával. Már korán kiszűrhetők a tehetségek, továbbá a kisgyermekek zenei műveltségének
megalapozása kedvezően hathat a hangszerjáték kezdeti lépéseiben.
Ahhoz, hogy tanítványaink adottságaikhoz képest minél magasabb szintre jussanak el
hangszer,- és elmélettudásukban, el kell kerülnünk a lemorzsolódást, meg kell tartanunk,
lehetőség szerint növelnünk kell növendékeink számát.
Meg kell próbálnunk ismételten elérni a kiválóra akkreditált tehetségpont címet. A
későbbiekben feltárni annak a lehetőségét, hogyan válhatnánk referencia intézménnyé.

Feladat:


Az intézmény gazdag hagyományainak őrzése: szokásos hangversenyek, programok
megtartása.



Hangszerbemutatók megtartása – felkérésre is – a város óvodáiban és az általános
iskolák 1-2. osztályaiban. Fel kell kelteni a gyermekben a zene iránti érdeklődést, a
hangszertanulás iránti vágyukat.



Továbbra is támogatni a zeneóvodás (4-6 éves korosztály) és zenebölcsődés (0-4 éves
korosztály) foglalkozásokat. Helyszínt, szaktantermet biztosítani a korai zenei
fejlesztést szolgáló alkalmak megtartására. Együttműködni a foglalkozást nyújtó
pedagógussal pl. hangszerbemutatókkal.



Támogatni minden olyan kezdeményezést (pl. baba-mama koncertek), amely a
kisgyermekben felkelti a zene iránti érdeklődést.



Az eddig megszerzett pedagógusi kompetenciák továbbfejlesztése. Nyitottá válni új
zenepedagógiai módszerek befogadására és alkalmazására.
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Hagyományos hangversenyeink megtartásával gyermekközpontú, közönségcentrikus,
élményszerű zenei ismeretterjesztő jellegű előadásokká színesíteni programjainkat.
Szokásos tanszaki hangversenyeinket a motiváció fenntartása, a gyermekek
gyakorlásának ösztönzése, pedagógus kapcsolatok erősítése érdekében lehet egy közös
zenei témára építeni, vagy közös tanszaki hangversenyeket, esetleg új szülő-gyermek
koncerteket szervezni.



Kiváló tehetségpont akkreditáción részt venni.



Referencia intézmény feltételeinek megvizsgálása.

3.2. A szakmai, pedagógiai munka irányítására vonatkozó elképzelések
Tervezés, megvalósítás
Az intézmény szakmai alapdokumentuma szerint a köznevelési alapfeladatunk az alapfokú
művészetoktatás, azon belül is a zeneoktatás. A tervezés területén az iskola legfontosabb
stratégiai dokumentuma a pedagógiai program, amely rögzíti a hosszú távú célokat. A célok
elérése érdekében tett intézkedéseket, feladatokat az éves munkatervnek kell tartalmaznia,
amely figyelembe veszi az előző év beszámolójának eredményeit és a fenntartó elvárásait. Az
éves munkatervnek minden esetben a szakmai munkaközösségek éves munkaterveire kell
épülnie.
Az idei tanévben a pedagógiai programunk teljes átdolgozásra kerül. Új helyi tantervek
készülnek a szakmai munkaközösségek bevonásával. Megfogalmaztuk az intézmény
küldetésnyilatkozatát, jövőképét. Újra fogalmaztuk pedagógiai alapelveinket, értékeinket,
céljainkat, feladatainkat, a feladatok végrehajtásához szükséges pedagógiai eszközeinket,
eljárásainkat. A zenei munkaképesség-gondozás sajátos pedagógiai módszerének helyi
tantervbe kerülésével új utat nyitunk a növendékek idegrendszerének fejlesztésére, hogy minél
inkább alkalmassá tegyük őket a hangszertanulásra.
Stratégiai dokumentum továbbá: Továbbképzési Program, Önértékelési Program, amelyek az
éves beiskolázási-, illetve az éves önértékelési tervben kerülnek lebontásra.

Feladat:
A fentiek értelmében a 2019/2020-as tanévben bevezetésre kerülő pedagógiai programunkban
lefektetett legfontosabb célkitűzéseket és azoknak éves munkatervben (intézményi,
munkaközösségi, pedagógus tervezési) lebontott megvalósítását tartom iskolánk legfontosabb
feladatának. Az eredmények tekintetében kell a szükséges korrekciót beépíteni az éves
munkatervekbe.
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A Továbbképzési programban és az Önértékelési programban foglaltak megvalósítása az éves
terveknek megfelelően.
Mérés, értékelés
Az éves munkaterv tartalmazza a belső ellenőrzési tervet, amely az intézmény folyamatainak
kontrollját biztosítja. A pedagógusok a munkaköri leírásuknak megfelelően, illetve a
pedagógiai programban lefektetett mérési/értékelési rendszer alapján végezzenek ellenőrzési,
értékelési feladatokat, melyet a munkaközösség-vezetők és az iskolavezetés is összegezzen. Az
eredmények elemzése jelenjen meg az éves beszámolókban.
Az önértékelési rendszer bevezetésével elindult a pedagógusok önértékelése, ez az éves
önértékelési tervekben lefektetett elvek szerint működjön.

Feladat:
Az éves munkaterv részeként megfogalmazott ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés
területeit, módját, időpontját, az ellenőrzést végző személy nevét. Tudatosan nyilvántartani és
figyelemmel kísérni a különböző mérési eredményeket, amelyeket hasznosítani kell új célok és
feladatok kialakítása érdekében szaktanári, munkaközösségi, intézményi szinten egyaránt. Az
önértékelés területén a szabályozó dokumentumokban lefektetett elvek mentén a pedagógus
önértékelések mellett az intézményvezetői és intézményi önértékelés rendszerét működtetni,
bevonva az intézmény munkatársait is.
3.3. Tanulás eredményességének biztosítása
A nevelő-oktató munkában a tanulás-tanítás sikeressége az eredmények vizsgálata, mérése
során csatolható vissza. A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése érdekében tett
munkafolyamatok ellenőrzése egyfajta kontrollt jelent, hogy a kitűzött célok mentén
megfogalmazott tervek, feladatok megvalósítása valóban jó úton halad. A tanév közbeni
ellenőrzések területét, módját, időpontját, az ellenőrzést végző személyt – ahogy az előző
részben említettem – az éves munkaterv belső ellenőrzési tervének kell tartalmaznia.
A pedagógiai munka egyik ellenőrzési területe az óralátogatás. Az óralátogatást végző
személynek tisztában kell lennie azzal, hogy milyen szempontok szerint fogja végezni
megfigyelését, ellenőrzését, vizsgálatát. Az órán szerzett tapasztalatok megbeszélése a
pedagógussal az erősségekre koncentráltnak, fejlesztő hatásúnak kell lennie; erősítse meg a
pedagógust abban, amit jól végzett, adjon útmutatást a fejlesztendő részekre.
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Az intézményi eredmények összehasonlítása a kitűzött célokkal, tervekkel nevelőtestületi
feladat. Az intézmény eredményességi mutatói az iskola éves beszámolójának függelékében
megtalálhatók. A beszámolót a nevelőtestület fogadja el.

Feladat:
Az előzetesen kialakított teljesítmény-követelmények mérése, értékelése. Az intézménynek
továbbra is nyilván kell tartania az eredményeit, amely magában foglalja a szakmai
munkaközösségek pedagógiai-szakmai eredményeit. Az eredmények visszacsatolása során a
nevelőtestületnek fel kell tárnia az esetleg felmerülő különbségek okát. Az eredmények alapot
adnak majd az intézményi önértékelésnek. Új eredményességi mutatók felállítása a Pedagógiai
programban lefektetett új célok eléréséért végzett tevékenységekre (pl. Beiskolázási mutatók a
zeneóvodásokról, Zenei munkaképesség-gondozás eredményei, Szilvay-módszer alkalmazása,
SNI-s növendékek felzárkóztatása). Óralátogatások céljainak lefektetése az óralátogató
részéről. Az óralátogatás értékelése fejlesztő hatású legyen.
3.4. Törvényi előírásoknak való megfelelés, azok gyakorlati megvalósítása
Egy oktatási intézménynek legfontosabb kritériuma a szakszerűség, a törvényeknek és más
jogszabályoknak való megfelelés. A jogszabályok határozzák meg működését, tevékenységét,
jogait és kötelességeit. Kötelező az intézmény alapvető szabályzatainak, tanügyi
nyomtatványainak, jogszabályok által meghatározott dokumentumainak megléte. Ezek közül
az iskola működését meghatározó legfontosabb szabályzatok, illetve más szabályozók,
dokumentumok:


Szakmai alapdokumentum



Pedagógiai Program



Szervezeti és Működési Szabályzat



Irat- és adatkezelési szabályzat



Házirend



Éves munkaterv



Továbbképzési Program/Beiskolázási terv



Önértékelési Program/Önértékelési terv

A szakmai alapdokumentumunk módosításra került; telephelybővüléssel, az intézmény
alapfeladatainak pontosításával, kiegészítésével 2018. szeptember 1-jétől hatályos.
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Az idei tanévben teljes körű módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, az ennek
függelékében található Iratkezelési szabályzat, a GDPR-nak megfelelő Informatikai- és
Adatkezelési szabályzat, valamint a Házirend. A fenntartó ellenőrzésével 2019. február 1-jétől
valamennyi dokumentum hatályos.
A 2018-2023 közötti időszakra elkészült a Továbbképzési program, mely alapját képezi az
évenként megalkotott beiskolázási tervnek.

Feladat:
Jogszabályok

által

meghatározott

iskolai

szabályzatok,

dokumentumok

időszakos

felülvizsgálata, szükség szerint (pl. tartalmi szabályozók, környezeti változás, iskolai
eredmények miatt) átdolgozása, vagy a megvalósításukhoz vezető folyamatok megváltoztatása.
Az intézményvezető-helyettesi feladatmegosztás felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciója.
3.5. Szakmai, módszertani fejlesztés
3.5.1. Pedagógiai alapelvek, célok
Művészeti iskolánk nevelő-oktató munkáját hassa át az egyetemes és nemzeti kultúra művészeti
értékeinek megismerése. Helyezzük előtérbe a komplex művészeti nevelést, amellyel a
kognitív, szociális, érzelmi kompetenciák fejlesztését segítjük elő. Különös gonddal
foglalkozzunk a testi és lelki egészséggel. Biztosítsunk megfelelő feltételeket a tanulási
esélyegyenlőség megteremtéséhez, a szocio-kulturális hátrányok leküzdését felzárkóztatással
támogassuk.

Feladat:


Pedagógiai programunkban lefektetett értékek mentén végezzük nevelő-oktató
munkánkat.



Mind az egyéni, mind a csoportos foglalkozás terén motiváló környezetben az egyéni,
differenciált fejlesztés álljon.



Szakmai-módszertani munka folyamatos fejlesztésével tanítványaink teljesítsék a helyi
tantervekben megfogalmazott követelményeket.

3.5.2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Művészeti nevelésünkben kettős feladatot látunk el: a gyermek egyéni fejlődését segítjük elő,
amely által egyben az emberi közösség fejlődését is támogatjuk. A zenével való foglalkozáson
keresztül járuljunk hozzá a tanulók képességeinek fejlődéséhez, biztosítsuk tehetségük
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gondozását és egyben segítsük személyiségük komplex és pozitív kibontakozását. Ezt a célt
segítheti elő a Zenei munkaképesség-gondozás tantárgy bevezetése is. Nevelésünk-oktatásunk
eredményeként

diákjaink

szívesen

vegyenek

részt

közösen

végzendő

művészeti

tevékenységben.

Feladat:


Személyre szabott nevelési-oktatási módszerekkel, eszközökkel, gazdag pedagógiai,
módszertani tudással végzett nevelő-oktatómunka.



Zenei munkaképesség-gondozás tantárgy bevezetése és alkalmazása.



A közös muzsikálás élményének megragadása, közösségformálás fejlesztése, erősítése
a növendékek zenei együttesekben való részvételével.



Zenekarok, kamaraegyüttesek támogatása. Ha igény mutatkozik rá és személyi, tárgyi
erőforrás is rendelkezésre áll, akkor újabb kamaraegyütteseket kell létrehozni (pl.
gitárzenekar).



Iskolán belüli és kívüli közösségi programok, tanórán kívüli tevékenységek szervezése
a továbbiakban is (pl. hangversenyek, bemutatók, előadások, közös órák stb.).



Tehetséggondozó nyári zenei tábor, tanulmányi kirándulások szervezése a továbbiakban
is.



Lehetőség szerint más művészeti iskolák együtteseivel való kapcsolat kialakítása.



A szülők – lehetőségük szerint –vegyenek részt a közösségfejlesztésben.

3.5.3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás
A továbbiakban is gondot kell fordítanunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való
foglalkozásra. A különleges bánásmódot igénylő tanulók között SNI-s, BTMN-s tanulók száma
nálunk is érezhetően nő. Az integrálható és nem integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek
számára kidolgozott egyéni tanmenet, fejlesztőprogram kidolgozása és alkalmazása
elengedhetetlen. Ezen kívül elméleti órákon biztosítanunk kell a kiscsoportban való
foglalkoztatásukat. Tehetséges tanulóinknak minden lehetőséget meg kell adni fejlődésükhöz
tehetséggondozó foglalkozásokkal, programokkal.

Feladat:


Biztosítani továbbra is a nem integrálható SNI-s gyerekek zenei képzését az Érdi Móra
Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.
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Integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató, fejlesztő kiscsoportos
elméleti képzésének biztosítása.



A kiemelkedő tehetségek időbeni felismerése és fejlesztése. Művészi önkifejeződésük
motiválása hangversenyeken, versenyeken, fesztiválokon való szerepléssel.



Versenyek szervezésével, versenyeken való részvétellel segíteni a tehetséges tanulók
fejlődését a továbbiakban is.

3.6. Szervezetfejlesztésre vonatkozó elképzelések
3.6.1. Szervezet és szakmai munkaközösségek működtetése, team-munka
Az eredményes és hatékony működés feltétele a rugalmas szervezet, amely képes
önmegújulásra, aktívan tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, továbbá a szervezet
egésze, illetve kisebb egységei az egyértelmű, megvalósítható és mindenki által elfogadott
kitűzött célok mentén, a szervezeti forma funkciója alapján végezzék munkájukat. Ezért tartom
kiemelten fontosnak, hogy a szakmai munkaközösségek tervei épüljenek be az éves
munkatervbe, amelynek alapja a pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósítása.
A munkatervek kidolgozása, azok megvalósítása során fontosnak tartom a szakmai
együttműködést, a team-munka iránti igényt. Ennek megvalósításához szintén kiemelten fontos
a problémamegoldó, ösztönző légkör. Ennek hatására lehet zavartalan és nyílt a kommunikáció,
a magas fokú bizalom. Fontosnak tartom, hogy az intézmény értékrendjében megmaradjon az
ember tisztelete, a támogatás, a nyitottság, eltérő nézetek feltárása és elemzése. A stratégiai
döntések előtt számítok a vezetőtársaim, a munkaközösség-vezetők, illetve a tantestület
véleményére.
Nagyon fontosnak tartom az egyéni célok teljesülését a szervezeten belül. Egyéni érdekek
feltárása akár az önértékelés folyamán, akár egyéni beszélgetések kapcsán elengedhetetlen.
A feladatok delegálása során figyelembe kell venni, hogy az adott területre a legalkalmasabb
ember kerüljön kijelölésre. Az arányos munkaterhelés pedig az egész szervezet légkörére
pozitív hatást gyakorol.
Az ösztönző-rendszer kialakításakor figyelembe kell venni a szervezeten belül dolgozók
motivációját, egyéni képességeiket, amely szakmai fejlődésük kiindulási alapja lesz.

Feladat:


A szervezetfejlesztés módszereinek tudatos alkalmazása:
o vezetői elköteleződés, menedzserszemléletű intézményvezetés
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o változás szükségességének felismerése, diagnosztizálása
o korábbi eredmények megerősítése
o új ötletek, módszerek, megoldások keresése, feltárása a szervezet
hatékonyabb működése érdekében
o innovációk befogadása, alkalmazása


Differenciált fejlesztési módszerek alkalmazása: pl. tanácsadás, mentorálás, ötletbörze,
számítógépes hálózatok kiépítése, egymástól tanulás, speciális feladatok vagy projektek
irányítása, a munka rotálása, belső tanfolyamok, bemutatók, hospitálások szervezése,
távoktatási lehetőségek figyelembevétele



Új ösztönző-rendszer kialakítása a nevelőtestület bevonásával



Arányos munkaterhelés

3.6.2. Információáramlás
A kommunikáció, a megfelelő információáramlás alapvető fontosságú az iskola eredményes
működéséhez. A vezető csak abban az esetben tudja hitelesen képviselni az iskolát, akkor tud
minden érdekelt számára megfelelő döntést hozni, ha kellően tájékozott az iskolát érintő
kérdésekben. Ennek alapfeltétele a rendszeres kapcsolattartás az iskola dolgozóival. Különösen
fontosnak tartom, hogy a problémák feltárásában és megoldásában a vezető ne csak a közvetlen
munkatársai véleményét kérje ki, hanem az egész alkalmazotti közösséget bevonva további
ötleteket, javaslatokat meghallgatva mérlegeljen döntései előtt. Ezt csakis akkor lehet elérni, ha
a vezetés, a pedagógusok és az alkalmazottak között őszinte a kapcsolat, nyugodt, elfogadó,
biztonságot adó légkör veszi őket körül. Szeretnék minden kollégám számára olyan vezető
lenni, akire bármikor, bármilyen pillanatban számíthatnak munkatársai.
Iskolánkban az alkalmazottak között több szinten és különböző rendszerességgel működik az
információáramlás. A vezetőség tagjai havonta az Iskolatanács ülésein értékelik az elmúlt
hónap eseményeit, tűzik ki a következő hónap feladatait. Ennek mintájára a felsőbb vezetés és
az irodai dolgozók a hét elején tartandó „munkaértekezleteken” tanácskoznak.
Külső partnereink számára iskolánk életéről honlapunk nyújt tájékoztatást, most már
rendszeresen használva közösségi médiaoldalunkat is.

Feladat:


Iskolatanács és munkaértekezletek tartása a továbbiakban is.



Értekezletek előtt pontos tájékoztatás az értekezlet céljáról, tartalmáról.
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A honlap – az elkövetkező eseményeink szerinti aktuális – frissítése.



Szülői kapcsolatok erősítése internetes szülői hírlevél megjelentetésével.



Az iskolai közösségi média-oldalon továbbra is aktuális információk megjelentetése.



Rendezvényeinkről, eredményeinkről rendszeres beszámoló honlapunkon, Facebookon, helyi médiában és hirdetőtábláinkon.

3.7. Humánerőforrás tervezés, fejlesztés
Az intézmény céljainak megvalósítása érdekében megfelelő számú és összetételű emberi
erőforrásra van szükség. Azonban iskolánkban már mi is tapasztaljuk a pedagógushiányt. Az
üres álláshelyeinkre bizonyos szakokra nincs jelentkező, nem tudunk gondot fordítani a
munkakör betöltésére legalkalmasabb személy kiválasztására. Amennyiben az álláshelyre van
jelentkező, gondoskodnunk kell a beilleszkedésének elősegítéséről, gyakornok esetében a
megfelelő mentortanár kijelöléséről.
Hangsúlyt kell fordítani az egész életen át tartó tanulásra, a szakmai kompetenciák fejlesztésére.
A jogszabály kötelezi ugyan – bizonyos feltételek mellett – a pedagógusokat 7 évenkénti 120
órás továbbképzésen való részvételre, de ezek nagy részének költségvonzata van. A fenntartó
a költségek egy részét finanszírozza, de e mellett meg kell teremteni annak a lehetőségét is,
hogy belső tudásmegosztással, belső szakmai továbbképzésekkel, óralátogatásokkal
elősegítsük a pedagógusok szakmai fejlesztését.
A pedagógus életpálya-modell bevezetésével a pedagógusnak lehetősége van a minősítési
rendszerben való előre lépéshez. Támogatni kell a mesterpedagógus fokozatra jelentkezéseket,
segítséget kell nyújtani a minősítő vizsga és minősítési eljárás sikeres megvalósításához.
A szakmai fejlődést segíti elő a pedagógus önértékelési rendszer bevezetése. A pedagógus
munkájának ellenőrzése és értékelése támpontot ad további fejlődési lehetőségeiről.

Feladat:


Belső tudásmegosztás terén ösztönözni – főleg kezdő tanárok esetében – az
óralátogatásokat. Támogatni a belső szakmai összejöveteleket, tanfolyamokat,
hospitálásokat, bemutató órákat, előadásokat.



Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése, a mentori kompetenciák
fejlesztése
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Megszervezni továbbra is a zenepedagógiai projekthetünket, ahol az ország neves
szakemberei tartanak előadásokat, kurzusokat egy-egy zenei vagy általános pedagógiai
témában.



Ösztönözni és támogatni a pedagógusokat a kötelező és nem kötelező minősítési
eljárásban való részvételre, hogy minél többen elérhessék a Pedagógus II., illetve a
Mesterpedagógus fokozatot.



Szakvizsgát adó továbbképzések részvételére buzdítás gyakorlatvezető mentortanár,
szaktanácsadói tevékenységek ellátása céljából. Az intézményvezető-helyettesek
továbbképzése közoktatás-vezetői tanfolyamon.



Megragadni minden olyan pályázati lehetőséget, amely szakmai-módszertani
megújulásunkat segítve tanfolyamok, kurzusok, előadások megszervezését teszi
számunkra lehetővé.



Digitális kompetencia fejlesztése önerőből, illetve meg kell teremteni annak
lehetőségét, hogy intézményi szinten képezhessük, továbbképezhessük magunkat.



Értékes és megtapasztalt pedagógiai gyakorlatunkat lehetőségeink szerint bővítsük új,
korszerű nevelési-oktatási és digitális módszerekkel.



A pedagógus önértékelés feltételeinek biztosítása, az önértékelési rendszer hatékony
működtetése. A pedagógusok támogatása a rendszer megismerésében.

3.8. Minőségfejlesztés
Az intézmény sikeres működését elérhetjük a minőség folyamatos javításával. A folyamatos
minőségfejlesztés terén a TQM alapelveit tartanám szem előtt: partneri igények
figyelembevétele, munkafolyamatok javítása, dolgozók kompetenciájának hasznosítása.
A szakmai célkitűzések hatékony és eredményes megvalósítását, a folyamatok javítását a
PDCA ciklus módszerének működtetésével szeretném megvalósítani.

Feladat:


Folyamatos fejlesztés, szabályozás, a szervezeti kultúra fejlesztése.

3.9. Gazdálkodás, tárgyi feltételek fejlesztése
Célom az iskola hatékony működtetése. Ennek egyik feltétele a megfelelő tárgyi erőforrások
rendelkezésre állása. Állandó feladat a munka feltételrendszereinek további és folyamatos
javítása, az esztétikus környezet kialakítása. Az intézmény szakszerű, takarékos, gazdaságos
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és biztonságos működtetéséhez pénzügyi forrás kell. Ezt a fenntartó által rendelkezésre álló
anyagi erőforrások mellett az iskola alapítványának támogatásával, valamint a pályázatok
felkutatásával, sikeres pályázatok elnyerésével szeretném biztosítani.
Feladat:


Megragadni minden olyan pályázati lehetőséget, amely eszközeink, felszereléseink,
kottatárunk gyarapítását célozza meg.



Iskolánk alapítványának, az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány működési feltételeinek
biztosítása a továbbiakban is. Az alapítvány munkáját segítve önkéntes munkatársak
bevonása.

3.10. Az intézmény kapcsolatainak ápolása
Az iskola egyik legfontosabb partnere a szülő. A jó partnerkapcsolat fenntartásához szükséges
a mindenkor hiteles tájékoztatás, a kommunikáció. Fontosnak tartom a szülőkkel való
kapcsolattartás további megerősítését. Mindenképpen számítok a jövőben is ötleteikre és
javaslataikra iskolánk fejlesztése érdekében.
Célom a továbbiakban is az intézmény külső kapcsolatrendszerének ápolása, fenntartása,
erősítése.

Feladat:


Szülői Szervezettel való kapcsolat további erősítése.



Eddigi

kapcsolataink

fejlesztése,

ápolása

a

pedagógiai

programunkban

megfogalmazott célok elérése és az intézmény hírnevének erősítése érdekében.


Szorosabb szakmai kapcsolat az érdi Zenei Könyvtárral, közös programok
szervezésével.

4. A vezetési ciklus kiemelt céljai és feladatai, a vezetési kompetenciák
fejlesztése
Az elkövetkező öt évre szóló személyes vezetői készségek fejlesztésére irányuló célok és
feladatok kijelölését a vezetői önértékelés területei alapján határoztam meg. Intézményünkben
még nem történt meg a vezetői önértékelés, így az alábbiakat csak a saját önértékelésemből
kiindulva jelöltem meg.
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4.1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Erősségeim:
Vezetőtársaimmal részt veszek a pedagógiai programunkban megjelenő nevelési-oktatási
alapelvek, célok és feladatok meghatározásában, kiemelt figyelmet fordítva a tanulók
képességfejlesztésére. Az iskola éves beszámolójában a szakmai munkaközösség-vezetők
beszámolói alapján mérem és értékelem tanulási eredményeinket, melyet felhasználok a
stratégiai dokumentumok elkészítésében. A pedagógiai programunk kialakításában különös
hangsúlyt fordítok az intézmény sajátosságait figyelembe véve a helyi tantervek átdolgozására,
különös tekintettel azok teljesíthetőségére. Az egyéni fejlesztés mellett erősen támogatom a
kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelését-oktatását speciális tantervek készítésével,
tehetségtámogató és fejlesztő programok, tantervek beemelésével.
Fejleszthető területek:
Az óralátogatások alkalmával fejlesztő jellegű értékelés és visszajelzés a pedagógus számára.
Célok és feladatok:


Teljes pedagógiai folyamatok követésének biztosítása az éves munkatervben



Tantárgyi mérések összehasonlítása és fejlesztő alapú értékelés a beszámolókban,
óralátogatások alkalmával

4.2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Erősségeim:
Állandóan figyelem a külső és belső környezeti változásokat. Ennek eredményeképpen alkottuk
meg közösen munkatársaimmal a még nem elfogadott pedagógiai programunkban
megfogalmazott intézményi jövőképünket, mely vezetői jövőképemmel egyezik. A pedagógiai
módszerekben, pedagógusi kompetenciákban, kommunikációs csatornákban szükséges
változások a környezeti változásokkal együtt változnak, amelyre már új módszereket vezettünk,
vezetünk, vagy vezethetünk be.
Fejleszthető területek:
A változtatás kockázatának felmérése, elkerülési módjának meghatározása.
Célok és feladatok:


A pedagógushiánnyal kapcsolatos feladatok ellátása.
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A változásokra gyors, rugalmas és szakszerűen reagálni tudó pedagóguscsoportok
kialakítása, támogatása.



Lehetőséget adni minden kollégának az önálló információszerzésre, tapasztalatainak,
innovációs ötleteinek átadására.

4.3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Erősségeim:
Vezetői munkámmal kapcsolatban rendszeresen számítok kollégáim véleményére. Ismerem
erősségeimet és hibáimat elismerem.
Fejleszthető területek:
Vezetői hatékonyság fejlesztése.
Célok és feladatok:


Folyamatosan keresni és elsajátítani a vezetéssel kapcsolatos új szakmai információkat.



Vezetői hatékonyság folyamatos fejlesztése.



A vezetői pályázatomban foglalt célokat és feladatokat figyelembe venni a tervezésben
és végrehajtásban, rendszeres felülvizsgálat alapján a szükséges korrekció felismerése,
kommunikálása és végrehajtása.

4.4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Erősségeim:
A vezetési feladatok megosztása terén egyértelműen kijelölöm a feladat- és hatásköröket. Ezt
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzítettem. Az éves önértékelési
tervben meghatározottak alapján irányítom az önértékelési rendszert. A továbbképzési
programban foglaltak és a pedagógusok személyes szakmai céljai alapján állítom össze a
beiskolázási tervet. Aktívan működtetem a szakmai munkaközösségeket. Támogatom és
ösztönzöm a belső tudásmegosztás (óralátogatás, bemutató óra, előadás stb.) különböző
formáit, az újszerű ötleteket. Döntések előtt kikérem vezetőtársaim véleményét.
Fejleszthető területek:
Aktív részvétel a humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében. Lehetőségekhez képest
személyes kapcsolattartás az intézmény valamennyi dolgozójával.
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Célok és feladatok:


Rendszeresen részt vállalni a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében.



A pedagógusok értékelésében az egyéni erősségek figyelembevételével a szükséges
fejlesztő, támogató szemlélet érvényesítése.



Megismerni az alkalmazottak személyes motivációját, támogatni és alkalmat adni
szakmai céljaik megvalósítására.



További hangsúlyt fektetni a tudásmegosztásra, a szervezeti kultúra továbbfejlesztésére.

4.5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Erősségeim:
A pedagógusokat igyekszem időben tájékoztatni a jogszabály-változásokról. Többféle
kommunikációs csatornát biztosítok és működtetek (szóbeli tájékoztatás pl. értekezleteken,
megbeszéléseken, elektronikus levél és hírlevél, online dokumentumok kezelése, működtetése.)
Az intézményi dokumentumokat jogszabály szerint nyilvánosságra hozom. A médiával, illetve
a közösségi csatornákkal való szoros kapcsolattartást kiemelten fontosnak tartom az intézmény
pozitív képének kialakításában, fenntartásában.
Fejleszthető területek:
Egyenletes munkaterhelés biztosítása a túlterhelés elkerülése érdekében.
Célok és feladatok:


Az egyenletes munkaterhelés érdekében mérhető és értékelhető feladat-kiosztási
rendszer működtetése.



Az intézmény partnereivel szorosabb személyes kapcsolattartás.
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5. Vezetési program – az elkövetkező öt év fő feladatainak ütemezése, az intézmény minőségelvű működtetésének
terve
Az elkövetkező öt év céljai és feladatai az intézményi önértékelés területei alapján:
Rövid távú (operatív) célokfeladatok
2019-2020
Bevezetésre kerülő új Pedagógiai
program gyakorlatba illesztése
Pedagógus önértékelések
lebonyolítása éves ütemterv
szerint.
Éves beiskolázási terv készítése,
figyelembe véve a pedagógiai
programban meghatározott célok
elérését, a továbbképzési
programban meghatározott
prioritásokat
Vezetői feladatmegosztás
felülvizsgálata – szükség szerinti
korrekciója

Középtávú (taktikai) célokHosszú távú (stratégiai) célokfeladatok
feladatok
2019-2022
2019-2024
1. Pedagógiai folyamatok
Új eredményességi mutatók
Az eredmények mérése,
felállítása a Pedagógiai
értékelése, a Pedagógiai program
programban megfogalmazottak
felülvizsgálata, a szükséges
beválása érdekében
korrekciók elvégzése
Vezetői önértékelés lebonyolítása
(2020/2021)

Intézményi önértékelési terv
lebonyolítása

Továbbképzési program
elkészítése (2023-2028)
Iskolai szabályozók szükség
szerinti beválás- és
felülvizsgálata, szükség szerint
korrekciója
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Eddigi hagyományos
rendezvényeink színesítése a
motiváció fenntartása érdekében
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Megjegyzés

Vezetői önfejlesztés: A tanulás és
tanítás stratégiai vezetése és
operatív irányítása

Más művészeti iskolák
együtteseivel való kapcsolat
kialakítása

Újabb kamaraegyüttesek –
lehetőség szerint – létrehozása

Kiváló tehetségpont
akkreditáción sikeres részvétel
Új eredményességi mutatók
felállítása a Pedagógiai
programban lefektetett új célok
eléréséért végzett
tevékenységekre (pl. Beiskolázási
mutatók a zeneóvodásokról,
Zenei munkaképesség-gondozás
eredményei, Szilvay-módszer
alkalmazása, SNI-s növendékek
felzárkóztatása)
Új ösztönzőrendszer kialakítása

A szülők lehetőségeinek feltárása
a közösségfejlesztés
elősegítésében.
3. Eredmények
Az intézmény hírnevének
Referencia intézmény cím elérési
erősítése.
lehetőségeinek feltárása

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Új ösztönzőrendszer
Új ösztönzőrendszer működtetése
felülvizsgálata, szükség szerint
korrekciója
Online szülői hírlevél

Gyakornokok támogatása
Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése, a mentori kompetenciák fejlesztése
Óralátogatások munkaközösségi szinteken
Szakvizsgát adó képzéseken
részvétel
Ped. II. fokozatot elérni kívánt pedagógusok segítése
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Pedagógus önértékelési rendszer működtetése
5. Külső kapcsolatok
Szülői szervezet támogatása új
A pedagógusok – szülők –
munkaprogramjának kialakítása
gyermekek újabb közös
céljából
alkalmainak feltárása
6. A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Rendszeres igényfelmérés a megfelelő tárgyi feltételrendszer biztosításához, igények jelzése a fenntartó
felé
Pályázatokon részvétel
Személyi feltételek
Humánerőforrás tervezés és fejlesztés
Vezetői (intézményvezető és helyettesei, munkaközösség-vezetők) kompetenciák folyamatos fejlesztése a
pedagógiai munka irányítására, ellenőrzésére
Szakértelem szerinti arányos munkaterhelés a pedagógiai feladatok elosztásában

Vezetői önfejlesztés: Mások
stratégiai vezetése és operatív
irányítása
Vezetői önfejlesztés: Önmaga
stratégiai vezetése és operatív
irányítása
Vezetői önfejlesztés: Az
intézmény stratégiai vezetése és
operatív irányítása

Továbbképzési program
elkészítése (2023-2028) az
intézményi és egyéni célok
összhangjában
Szervezeti feltételek
A szervezetfejlesztés módszereinek tudatos alkalmazása
Differenciált fejlesztési módszerek alkalmazása intézményi és munkaközösségi szinteken
Az iskola hagyományainak őrzése
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Vezetői önfejlesztés: A
változások stratégiai vezetése és
operatív irányítása

Új hagyományok megteremtése
igény szerint
7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
A megjelenő jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, azok beépítése a szabályozó
dokumentumokba, beépítésük a gyakorlatba
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6. Összegzés
Jelen pályázatomban igyekeztem bemutatni, hogy meg szeretném őrizni és tartani mindazokat
a hagyományokat, sikereket, programokat, amiket az elmúlt évtizedekben a zeneiskola
megteremtett. Ezen túl szeretnék megfelelni a jelen kor elvárásainak, továbbá alkalmazkodni a
folyton változó igényekhez. Ennek érdekében kész vagyok a megújulásra, a pedagógusok, a
szülők és a gyermekek igényeit szem előtt tartva bizonyos dolgokban változások bevezetésére.
Ahhoz, hogy mindezt véghezvigyem, feltétlenül számítok munkatársaim további segítségére,
ötleteire, javaslataira. Céljaimat csak az iskola dolgozóinak együttműködésével és
támogatásával érhetem el.
Megválasztásom esetén szeretném a zeneiskola és a pedagógus-közösség érdekeit képviselni.
Szeretnék vezetőként részese lenni az intézmény további sikereinek, fejlődésének. Ehhez kérem
a kollégáim, a szülők és a fenntartó támogatását.

Forrásmunkák:


Az intézmény Pedagógiai programja



Éves beszámolók



Vezetői pályázat a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
munkakörének betöltésére. 2017.10.27. Készítette: Szabóné Bán Ildikó
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MELLÉKLETEK
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Szakmai önéletrajz
SZEMÉLYI ADATOK

Szabóné Bán Ildikó
Magyarország, 2030 Érd, Saszla u. 2.
+36 23 741471

+36 20 776 4919

banildiko@gmail.hu
Neme nő|
Születési dátum 1973. január 14.|
Állampolgárság magyar

SZAKMAI TAPASZTALAT

2018. jan. 29. –

Megbízott intézményvezető
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola,
2030 Érd, Felső u. 33.

2017. aug. 1. – 2018. jan. 28.

Megbízott intézményvezető
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola,
2030 Érd, Felső u. 33.

2014. aug. 25. –

Igazgatóhelyettes
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola,
2030 Érd, Felső u. 33.

2010. júl. 1. – 2011. jún. 1.

Zongora tanszakvezető
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
2030 Érd, Felső u. 33.

2008. szept. 1.– 2010. jún. 30.

Zongora tanszakvezető – igazgatóhelyettesi feladatellátáson belül
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
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2030 Érd, Felső u. 33.
2007. szept. 1. – 2008. aug. 31. Zongora tanszakvezető
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
2030 Érd, Felső u. 33.
2003. febr. 1. – 2005. aug. 1.

Zongora tanszakvezető
Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33
▪ A tanszak munkájának szervezése, irányítása, adminisztratív
feladatainak ellátása
▪ Új pedagógusok beilleszkedésének, szakmai munkájának segítése
▪ Belső továbbképzések szervezése és lebonyolítása
▪ Évközi tanszaki hangversenyek szervezése
▪ Óralátogatások végzése és értékelése
▪ Belső mérések szervezése, vizsgaelnöki feladatok ellátása

2002. aug. 1. – 2011. jún. 23.

Igazgatóhelyettes (kinevezéssel)
Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33
▪ Pedagógiai és tanügyigazgatási munka szervezése, felügyelete
▪ Szakmai munkaközösségek munkájának összefogása
▪ Pedagógusok adminisztratív munkájának irányítása, ellenőrzése
▪ Zenei versenyek, hangversenyek, ünnepélyek, iskolai
rendezvények szervezése
▪ Tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztás, statisztika elkészítése,
KIR rendszer kezelése
▪ Szakmai vizsgák szervezése, koordinálása

2002. febr. 1. – 2002. jún. 30.

Igazgatóhelyettes (megbízási szerződéssel)
Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33

2000. szept. 1. – 2000. nov. 10.

Tanulmányi igazgatóhelyettes (nem munkaköri feladat
elrendelése)
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Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33
1999. szept. 1.– jelenleg

Zongoratanár
Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33
▪ Zongora művészeti tárgy tanítása kötelező órák keretében
▪ Tantárggyal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása
▪ Tanulók egyéni fejlődésének biztosítása, felkészítése a
beszámolókra, hangversenyekre
▪ Művészeti pályára készülő tanulók felkészítése
▪ Rendszeres értékelés és ellenőrzés a tanulók teljesítményéről
▪ Rendszeres kapcsolattartás a tanszakvezetővel, szülőkkel

1997. aug. 16. – 1999. aug. 31.

Zenetanár/zongoratanár
Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola,
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
OM azonosító: 039554

1996. nov. 1. – 1997. júl. 31.

Zenetanár (zongora)
Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33

1996. okt. 1 – 1996. nov. 1

Megbízott igazgatóhelyettes
Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33

1995. szept. 1. –1996. okt. 1.

Zenetanár (zongora)
Városi Zeneiskola, 2030 Érd, Felső u.33

TANULMÁNYOK
2017. szept. – 2018. jún.

Közoktatási vezető szakvizsga
BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott
Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék
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2003. szept. – 2005. jún.

Szakvizsgázott pedagógus
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest
▪ Zenei munkaképesség-gondozás

1995. szept. – 2000. jún.

Egyházzenész
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyházzene szak
 Egyházzene irodalom, gregorián, népének, orgona

1991. szept. – 1995. jún.

Zongoratanár
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézet
 zongora főtárgy, metodika, didaktika

1987. szept. – 1991. jún.

Zenész (zongora) érettségi
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest
 zongora főtárgy, szolfézs zeneelmélet

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Kommunikációs
készségek

Magyar
Jó kommunikációs készség, amelyet pedagógiai és vezetői munkám során
szereztem.

Társas készségek és

Vezető beosztásaim (igazgatóhelyettes, tanszakvezető, MIP csoport-vezető)

kompetenciák

eredményeként a következő készségek/kompetenciák erősödtek bennem:
kezdeményező készség, együttműködési készség, csoportmunkára való
alkalmasság,

határozottság,

motiválhatóság,

segítőkészség,

kompromisszumkészség
Szervezési/vezetői
készségek

▪ Vezetői készségre, jó problémamegoldó készségre tettem szert
igazgatóhelyettesként és zongora tanszakvezetőként.
▪ Nagyon

jó

szervezői

készséggel

rendelkezem.

Részt

vettem

hangversenyek, zenei versenyek, zenei táborok, hangverseny-látogatások
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szervezésében, az érdi zeneiskola 40 és 50 éves fennállása jubileumi
ünnepségének egyik fő szervezője voltam.
Munkával kapcsolatos

▪ Folyamatszemlélet, tapasztalat az intézményi minőségfejlesztés terén:

készségek

részt vettem az IMIP kidolgozásában is. 2001 decemberétől 2011 júniusáig
a minőségbiztosítási csoport vezetője voltam.
▪ A növendékekkel való foglalkozás során elengedhetetlen készségekkel
bírok, úgy, mint az alkalmazkodási készség, elemzőkészség, döntésképesség
is.
▪ Akaraterő, felelősségtudat, precizitás, önálló munkavégzésre való
képesség, elkötelezettség, felelősségtudat jellemez.

Számítógép-

ECDL-jogosítvány megszerzése 2003-ban.

felhasználói készségek

Egyéb készségek

▪ Közel 20 éves kántori gyakorlat és egyházi kórusvezetés az Érdi Evangélikus
Gyülekezetben
▪ Csembaló szóló - és continuojáték az Érdi Kamarazenekarban

Járművezetői engedély(ek)

▪ B kategóriás jogosítvány

KIEGÉSZÍTŐ
INFORMÁCIÓK
Önálló alkotói, művészeti
tevékenységek/
Főbb hangszeres szóló és
kamarazenei
előadások/koncertek

▪ 2016 Érd, Evangélikus. templom és parkvárosi Református templom
orgonaverseny az Érdi Kamarazenekarral
▪ 2008 Érd, Evangélikus. templom és parkvárosi Református templom
csembalószóló az Érdi Kamarazenekarral
▪ 2006 Érd, Evangélikus templom (a Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány
javára) és Baptista imaház orgonaszóló az Érdi Kamarazenekarral
▪ 2006 Érd, Zenélő Udvar, Mozart D-dúr zongora Koncert-rondó az Érdi
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Kamarazenekarral
▪ 2005 Visegrád-Érd, Bach V. Brandenburgi verseny csembalószóló az Érdi
Kamarazenekarral
▪ 2004 Érd, Bach cselló-szonáták, szóló (Rédai Erzsébet)
▪ 2002 Érd, Mozart hegedű-zongora szonáták, szóló (Részegh Benedek)
▪ 2001 Érd, Bach összes fuvola-zongora szonátája, szóló (Vida Orsolya)
▪ 1995 Magyar Rádió Fiatal Művészek Pódiuma, élőadásbeli fellépés
▪ 1994 Ausztria, Graz-i Zeneakadémia fellépés
▪ 1992 PAN Európai Mozgalom keretében burgenlandi (Oberwart) fellépés
▪ 1990 EPTA Magyarországi Kongresszusán fellépés
Prezentációk

▪ Az érdi evangélikus egyházzenei élet, Evangélikus Kántor Továbbképző
tanfolyam, Fót, 2010.
▪ Iskolavezetéssel kapcsolatos prezentációk

Konferenciák

▪ MZMSZ
▪ EPTA

Képzések

▪ Zongora módszertani
▪ ECDL – tanfolyam
▪ Zenei munkaképesség-gondozás – szakvizsga
▪ Közoktatás vezető – szakvizsga

Díjak és kitüntetések

▪ Miniszteri dicséret oklevél 2016
▪ Emléklap Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeréseként, 2011
▪ Tanári oklevél, V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny, Cegléd, 2010
▪ Tanári oklevél, IV. Farkas Ferenc Zongoraverseny, Dunakeszi, 2010
▪ Oklevél eredményes pedagógiai felkészítő munkáért, J. Haydn Hangszeres
Verseny, Érd, 2009
▪ Tanári különdíj, II. Papp Lajos Zongoraverseny, Biatorbágy, 2009
▪ Tanári különdíj, I. Papp Lajos Zongoraverseny, Biatorbágy, 2007
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▪ Tanári különdíj, Regionális Zongoraverseny, Érd 2005
▪ Zongorakísérői oklevél, Ált. Isk. kórusainak VI. Pest Megyei és Regionális
Találkozója, Érd, 2001
▪ 2. díj, Földes Andor Emlékverseny, Budapest, 1994
▪ Köztársasági ösztöndíj, LFZF zongora szak, 1993/1994 tanév
▪ Díjazott kiváló eredménnyel, Budapesti Chopin Fesztivál, 1993
▪ Megosztott

2.

díj,

Országos

Szakközépiskolai

Zongoraverseny,

Békéstarhos, 1989
▪ Legjobb hangszeresnek járó általános iskolai vándordíj, Nyíregyháza 1987
▪ 2. díj (első díjat nem adták ki), Országos Zeneiskolai Zongoraverseny,
Nyíregyháza, 1986
▪ 1. díj, Bartók B. Megyei Zongoraverseny, Nyíregyháza, 1983
Tagságok

▪ 2009-től a Who is Who Magyarországon enciklopédia tagja
▪ 2003-tól az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány kuratóriumának tagja
▪ 2000-től az Érdi Kamarazenekar Egyesület tagja
▪ 1995-től a Magyar Egyházzenei Társaság tagja
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Diplomamásolatok
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Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
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Hatósági erkölcsi bizonyítvány
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