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„A zene szent! A zene az Úristen legszentebb, leghatékonyabb, legszebb 
produktuma. Ha mi zenetanárok ezt átéljük, átérezzük, akkor boldogság és 
hála tölt el bennünket, hogy ennek a csodának élői és átadói lehetünk. S ha 
ilyen lelkülettel közeledünk a gyermekhez, s végezzük tanári hivatásunkat, 
akkor munkánk áldás lesz önmagunk és növendékeink számára egyaránt.  

(C. Debussy) 
 

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

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola az elmúlt tanévre szóló munkatervét sikeresen teljesítette, 
azonban az iskola életében számos újdonság jelent meg.  

Szervezeti átalakulás eredményeképpen tavaly szeptemberben már 2 fő intézményvezető-
helyettessel kezdhettük meg a tanévet, ebből 1 főnek korábban nem voltak vezetői tapasztalatai. 
Mindketten a tapasztalatszerzés, a betanulás időszakában voltak, de sajnos 1 fő az idei tanévtől már nem 
vállalja a megbízást, szívesebben tanít és fordít nagyobb figyelmet szakvizsgás tanulmányainak. 
Ismételten új intézményvezető-helyettes kezdi meg a munkát az idei tanévben. Az ő betanítása az egyik 
legfontosabb feladat lesz. A kialakult helyzet miatt a tanév megkezdése előtt szükség volt a helyettesek 
munkaköri feladatainak átgondolására, a feladatok átszervezésére, munkaköri leírásuk módosítására. 
Az átszervezés érinti a SZMSZ módosítását is, ami az idei tanév egyik feladata lesz. A tavalyi évben 
elmaradt Honvédelmi Intézkedési Terv módosítását az idei tanévben meg kell tennünk. 

Tavaly ismételten sor került intézményvezető-választásra. A tavasszal meghirdetett pályázatra a 
jelenlegi intézményvezető személyében egyetlenegy pályázó volt, aki öt évre szóló intézményvezető 
megbízással kezdi meg a tanévet. 

Az elmúlt tanévben újjáalakult az iskola Szülői Szervezete. Elfogadták az új Szervezeti és Működési 
Szabályzatukat és saját kezdeményezésükre zárt szülői közösségi médiacsoportot működtetnek. 
Elnökük tartja a közvetlen kapcsolatot az iskolavezetéssel. Az idei tanévtől szükség van a szülőkkel való 
közvetlenebb kapcsolattartás kialakítására, többek között online szülői hírlevél elindítására. 

A tavalyi tanévben munkatervünkben kiemelt feladatunk volt meglévő szabályzataink módosítása. A 
Pedagógiai program újrafogalmazása a pedagógiai munkánkat érintő változtatások és időszakos 
felülvizsgálat miatt volt esedékes, amely az idei tanévtől érvényes. Célunk a programban foglaltak 
alkalmazása és megvalósítása.  Az új tantárgy, a zenei munkaképesség-gondozás elindítása különös 
jelentőséggel bír.  

Az elmúlt tanévben is sor került a pedagógusok önértékelésére. Nevelőtestületünk 50%-a már 
sikeres önértékelésen van túl. A 2020-ig érvényes Önértékelési Programunk végrehajtásához az idei 
tanévben 11 pedagógus önértékelését kell elvégeznünk.  

Hagyományos hangversenyeink, programjaink mellett tavaly kiemelkedett Regionális 
Gitárversenyünk. Több éves hagyományunkat a márciusra tervezett Regionális Rézfúvósversennyel 
folytatjuk. E mellett helyi versenyeket, fesztiválokat bonyolítottunk le, amelyek a munkaközösségek 
tervei szerint az idei tanévben is megrendezésre kerülnek. Másik kiemelkedő eseménysorozatunk az 
érdi Zenei Könyvtárral közösen rendezett Tavaszi Hangszerbemutatónk volt. A Nyílt Napokhoz 
szorosan kapcsolódó eseménysorozatot az idei tanévben is folytatni kívánjuk.  

Az elmúlt tanévekben is nagy hangsúlyt fektettünk a külső-belső továbbképzésekre. Az idei évben is 
megrendezzük Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket, melyre más művészeti iskolák pedagógusait 
is várjuk. 

Az elmúlt tanévben 1 fő pedagógus sikeres minősítő vizsgát tett. A 2019. évi minősítési tervbe 
további 4 fő pedagógus került be, akiknek minősítési eljárásuk október és november hónapban 
esedékes. A 2020. évben 3 fő minősítésére kerülhet sor. A pedagógusok minősítésére való felkészítése 
egyik kiemelt feladatunk lesz az idei tanévben is. 

A tavaly márciusban elfogadott éves beiskolázási tervünket módosítanunk kell, mert 1 fő visszalépett 
szakvizsgás tanulmányainak megkezdésétől. 
 
Zongora tanszak: 
A zongora tanszak az előző tanévre tervezett feladatait teljesítette. Az előző tanév kiemelt célja volt: a 
néhány éve zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartása. Ezzel a 
céllal rendezték meg tavasszal, ”Az én kincsesládám” elnevezésű koncertet, amit igen nagy 
közönségsikerrel tartottak meg az Epicentrum Rendezvényközpontban.  34 gyerek 40 műsorszámot 
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adott elő, rajzokat készítettek, történeteket találtak ki. Nem csak a gyerekek, hanem néhány szülő is 
bekapcsolódott a „képzőművészeti alkotásba”. Voltak olyan gyerekek is, akik csak rajzokat készítettek 
mások produkciójához. Sikerült minél több gyereket és szülőt aktivizálni, felkelteni az érdeklődést a 
zene- és más művészeti ágak iránt. A tanszakon tanuló gyerekeknek és szüleiknek igényük van hasonló 
élményekre; kreativitást, fantáziát megmozgató, zenéhez kapcsolódó ötletek megvalósítására. Ennek 
folytatásaként szeretnének ebben a tanévben is egy újabb „összművészeti” koncertet rendezni.  
 
Vonós tanszak: 
Mint minden évben, a tavalyi év legfőbb céljaként továbbra is tanulóik esztétikai nevelését határozták 
meg. A zeneoktatáson keresztül tudják fejleszteni tanulóik zene iránti érdeklődését, lehetőséget 
teremtve ezzel az önkifejezésre, kreativitásra, ami egyben személyiségformáló hatással is bír. Az idei 
tanévben ezt a kitűzött célt továbbra is folytatják. Feladataik között szerepel a gyermekek 
motiváltságának növelése (az elmúlt években jó példa volt erre házi versenyük megrendezése, amit az 
idei tanévben tovább szeretnének folytatni), a tehetséggondozás (versenyekre való felkészítés, 
szereplési lehetőségek mind zeneiskolai, mind egyéb rendezvényeken). Az idei tanévben nagyobb 
hangsúlyt szeretnének fordítani a tanszakon belüli szakmai összejövetelekre, hospitálásokra.   
 
Fúvós tanszak: 
Az elmúlt tanév fő feladata az volt, hogy az egyre jobban túlterhelt gyerekeknek változatosabb tanórákat 
tudjanak adni, digitális eszközök bevonásával, nagyobb sikerélmények nyújtásával, a tananyagok 
aktualizálásával, színesebbé tételével, esetleg könnyítésével. Ezért a tanterveket ők is átdolgozták, 
alkalmazásukat ebben a tanévben elkezdik.  A zenei tanításban alkalmazható digitális eszközök 
használatáról belső továbbképzésen vettek részt, amit ebben a tanévben is folytatnának.  Hosszú távú 
céljuk volt az új felvételi rendszer tesztelése. Feladatuk, hogy növendékeik az átdolgozott tantervi 
követelmények szerint minél hosszabb ideig tanuljanak az iskolában.   
 
Vegyes tanszak: 
Fő céljuk a Regionális Gitárverseny megszervezése és lebonyolítása, a gitár-szak stabilizálása. Ez utóbbi 
az idei tanévben is kiemelt feladatuk lesz.  
 
Zeneismeret tanszak: 
A tavalyi tanévben egy program kivételével (Martonvásári szakmai nap) minden tervezett feladatot, 
eseményt sikerült megvalósítaniuk. Megszervezték és beindították a közös óralátogatásokat, melyeket 
minden esetben szakmai megbeszélés követett. Mivel ezt igen hasznosnak találták, így ebben a tanévben 
is terveznek közös óralátogatásokat.  Két kiemelkedő eseményük (Ismeretterjesztő előadás és a Lukin 
Csalogánya) sikeresen lezajlott.  A kórus több alkalommal is (Hotel Corinthia, karácsonyi koncert, 
Kamaracsoportok koncertje) színvonalas műsorral szerepelt, így ezeken az alkalmakon lehetőség 
szerint az idei tanévben is szeretnének részt venni. Fő feladatuk e mellett az új Zenei munkaképesség-
gondozás csoport elindítása, működtetése. 
 
2. A TANÉV FŐ FELADATAI 
2.1. Jogszabályok által előírt feladatok 

 A tanévben 4 fő pedagógus minősítésére kerül sor. 2020-ban 3 fő minősítése várható. 
Feladat:  a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok 
felkészítése  
                                                     a minősítésre, a minősítés lefolytatása 
Határidő: a kiadott időpont és rendelkezések szerint 
Felelősök: intézményvezető, iskolatitkár 1. 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Informatikai és Adatkezelési szabályzat 
módosítása a vezetői feladatok változása miatt. 

Feladat:  A dokumentum módosítása, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása. 
Határidő: 2019. szeptember 
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Felelős: intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 Az intézményi önértékelési programhoz kapcsolódóan el kell készítenünk az idei tanévre szóló 
Éves Önértékelési Tervet. A 2020. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe 
bekerült az intézmény és az intézményvezető.  

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

Határidő: 2019. szeptember 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

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

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

 Éves Beiskolázási Terv módosítása. 
Feladat:  A dokumentum módosítása, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása. 
Határidő: 2019. szeptember 
Felelős: intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 

 
 Az akkreditált továbbképzésben részt vevő pedagógusok képzésének feltételeit biztosítani kell 

az Éves Beiskolázási Tervben foglaltak szerint. 
Feladat:  A továbbképzési tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének  
                                                     teljesítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: iskolatitkár 1. 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 Honvédelmi Intézkedési Terv módosítása személyi változások miatt. 
Feladat:  Dokumentum módosítása, elfogadtatása, továbbítása. 
Határidő: 2019. október 
Felelős: intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 KRÉTA E-napló bevezetése és alkalmazása 

Feladat:  Az E-napló elindítása, alkalmazása. 
Határidő: Egész évben folyamatos. 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 
2.2. Mérési és értékelési eredmények  
Az intézmény folyamatainak kontrollja a belső ellenőrzési terv. (lásd 4. pont). A pedagógusoknak  
munkaköri leírásuknak megfelelően, illetve a pedagógiai programban lefektetett mérési/értékelési 
rendszer alapján kell végezniük ellenőrzési, értékelési feladataikat, amelyet majd a munkaközösség-
vezetők és az iskolavezetés összegez. A nevelés-oktatás hatékonyságának és eredményességének 
biztosítása érdekében a pedagógus önértékelés egész évben folyamatos. 
Feladat:  

 Új mérési mutatók felállítása, amely a beszámolókban jelenjenek meg: 
 Zenei munkaképesség-gondozásban részt vett tanulók száma 
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 Szilvay-módszer alapján tanulmányokat folytató növendékek száma 
 Zeneóvodások beiskolázási mutatói 
 Elmélet felzárkóztató csoportban tanulók száma 

 Az önértékelésen átesett pedagógusok fejlesztési terveiben szereplő céljaiknak támogatása 

Határidő: folyamatos 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok,  
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.3. Stratégiai célok operatív lebontása: A pedagógiai program megvalósítása  
Az idei tanév szeptemberétől életbe lép az új Pedagógiai programunk, melyet felmenő rendszerben 
vezetünk be. Kiemelt jelentőségű a programban foglalt pedagógiai alapelveink és értékeink mentén 
megalkotott feladataink operatív megvalósítása. Többek között: 

 személyre szóló, differenciált fejlesztés,  
 ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás,  
 a diákok esztétikai-művészi kifejezőképességének, kreativitásának fejlesztése, motiváció és tér 

nyújtása a művészeti tevékenység elsajátításához, 
 társas kapcsolatok, a közösségi élet iránti igény erősítése, 
 a szociális-kulturális hátrányok csökkentése, speciális, egyéni fejlesztő programmal a sajátos 

nevelési igényű tanuló nevelésének-oktatásának támogatása,  
 az arra alkalmas, tehetséges növendék felkészítése szakirányú továbbtanulásra; 
 rendszeres és ösztönző pedagógiai értékelés. 

 
Feladat: Pedagógiai programunk szerinti munkavégzés, amely a munkaközösségi 

munkatervekben és a személyre szóló tanmenetekben is megjelenik. A tanítványok 
teljesítsék a helyi tantervben megfogalmazott követelményeket a differenciált fejlesztés 
során.  

Határidő: a tanév során folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 
2.3.1. Kiemelt feladataink 
Az idei tanévben új tantárgyként bevezetésre kerül a Zenei munkaképesség-gondozás. E sajátos 
pedagógiai módszer helyi tantervbe kerülésével új utat nyitunk a növendékek idegrendszerének 
fejlesztésére, hogy minél inkább alkalmassá tegyük őket a hangszertanulásra.  
A közösségfejlesztés és a más művészeti iskolák kapcsolattartásának erősítése céljából az idei tanévben 
2 nagy eseményt szervezünk:  

 Közös hangverseny a Százhalombattai Művészeti Iskolával 
 Hagyományos hangszeres versenyünk megszervezése a régió zeneiskolásainak 

közreműködésével 
 Kiemelt feladatunk lesz a tavaly nagy sikert aratott Tavaszi Hangszerbemutató sorozatunk az 

érdi Zenei Könyvtárral együttműködve, melyet „hangszer-simogatóval” egészítenénk ki. 
 
Feladat: Az események megszervezése, koordinálása, végrehajtása. 
Határidő: Az Eseménynaptárban rögzítettek szerint. 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 
2.3.2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
Művészeti nevelésünkben kettős feladatot látunk el: a gyermek egyéni fejlődését segítjük elő, amely 
által egyben az emberi közösség fejlődését is támogatjuk.  
Feladat:  

 Tanulók személyiségének komplex kibontakoztatása 
 Zenekarok, kamaraegyüttesek támogatása  
 Iskolán belüli és kívüli programok, tanórán kívüli tevékenységek szervezése (lásd 2.3.5. pont!) 
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 Nyári zenei tábor szervezése (lásd 2.3.5. pont!) 
Határidő: a tanév során folyamatos, valamint lásd az Eseménynaptárt. 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 

 

2.3.3. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, korai fejlesztés  
 

 Az „A” tagozaton tanuló növendékek által nyújtott teljesítmény színvonalának növelése 
iskolai szinten  

Feladat:  Munkaközösségi szakmai munka célirányos feladat-meghatározása. 
   A zene-tagozatos általános iskolás gyermekek emelt szintű elméletoktatása. 
Határidő:  folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 A zenei pályára készülő tanulók magas színvonalú felkészítése az eredményes felvételi 
vizsgára 

Feladat:  A „B” tagozatos tanulók külön vizsgarendszer szerinti beszámoltatása. 
Amennyiben van felvételiző, akkor előzetes meghallgatásának megszervezése, 
felkészítés a felvételi vizsgákra mind főtárgy, mind elméleti tárgyakból.  

Határidő:  a felvételi idejéig folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, érintett szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

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

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

Határidő: folyamatos 
Felelősök: munkaközösség-vezetők, szaktanár 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 Korai fejlesztés  
A hat év alatti korosztály számára meghirdetett foglalkozásoknak lehetőséget biztosítunk.  
Feladat:  A gyermekek zeneiskolai tanulmányokba történő későbbi bekapcsolódásának szakmai  
 előkészítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, foglalkozásokat vezető szaktanár 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 
2.3.4. Zenei ismeretterjesztés, a Lukin Bérlet hangversenysorozat* 
 
A LUKIN BÉRLET 2019/2020 eseményei: 
 

 I. ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY  
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai és vendégek 
 A program várható ideje: 2019. október 
   

 II. KARÁCSONYI HANGVERSENY(EK) 
 Résztvevők: az iskola zenei együttesei, szólistái 
 A program várható ideje: 2019. december 
 

 III.  LUKIN NAPOK 
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 A programsorozat várható ideje: 2020. január   
 
 1.) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére 
  Résztvevők: a zeneiskola együttesei, tanulói 
 
 2.) Ismeretterjesztő előadás – Népek dalai 
  Résztvevők: a zeneiskola tanulói 
 

 IV.  HANGSZERES REGIONÁLIS VERSENY 
 Résztvevők: a terület iskoláinak tanulói, pedagógusai 
 A program várható ideje: 2020. március   
 

 V.  TAVASZI TANÁRI KONCERT 
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai  
 A program várható ideje: 2020. április   
 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 
 
2.3.5. Tanórán kívüli tevékenység, hagyományok  
Az intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul, így a sikeres hagyományainkat továbbra is ápoljuk, 
fejlesztjük. E tanévben is megrendezésre kerülő hagyományos eseményeink:  

 Zenei Világnap alkalmából hangverseny 
 az őszi tanári hangverseny* 
 a „B” tagozatos tanulók hangversenyei 
 Mikulás ünnepség a „zenetanár-babák” részére* 
 Karácsonyi hangversenyek 
 a Lukin Napok rendezvénysorozata*   
 ismeretterjesztő előadás kicsiknek és nagyoknak* 
 A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – szólistáink és együtteseink  
 hangversenye* 
 Alapítványi Farsangi Bál* 
 Szakmai Zenepedagógiai Projekthét szakmai kurzusainkkal* 
 a regionális hangszeres verseny tavasszal* 
 a tavaszi tanári hangverseny* 
 a munkaközösségi hangversenyek 
 Érdi Tehetséggondozó Zenei Tábor* 

A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 
 
Feladat: A népszerű események színvonalas megrendezése 
Határidő: konkrét időpontok később meghatározva 
Felelősök: munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.3.6. Ünnepek, megemlékezések 
A nemzeti ünnepekről iskolánk is megemlékezik. Aktuális zenei évfordulókra kiemelten figyelünk. 
Feladat: ünnepek, megemlékezések megtartása 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  szaktanárok 
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A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.4. Humánerőforrás tervezés, fejlesztés 

 Új kollégák beilleszkedésének elősegítése 
Segítenünk kell az új kollégák beilleszkedését, a gyakornokok mellé kijelölt mentortanárok munkáját. A 
mentortanár feladata a gyakornok felkészítése a pedagógus életpálya feladataira.  A mentor segíti a 
gyakornokot a beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.  
Feladat: Mentorálási rendszer támogatása, alkalmazása. 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  intézményvezető, mentorok 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 

 Belső tudásmegosztás, továbbképzés 
Az általános pedagógiai témákkal foglalkozó továbbképzéseket, valamint szakmódszertani 
továbbképzéseket a továbbiakban is támogatjuk. A belső tudásmegosztás érdekében szervezett szakmai 
előadásokat, közös órákat, hospitálásokat a szakmai munkaközösségek maguk szervezik. Az idei 
tanévben is szeretnénk lehetőséget biztosítani digitális kompetenciánk fejlesztését belső tanfolyam 
indításával. 
Feladat:  akkreditált és nem akkreditált tanfolyamok elvégzése, munkaközösségi előadások, 

közös órák, óralátogatások szervezése, digitális kompetencia tanfolyam szervezése. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  intézményvezető, munkaközösség-vezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, munkaközösség-vezetők 
 

 Szakmai Zenepedagógiai Projekthét 
Szakmai munkánk továbbfejlődésének elengedhetetlen része az új vagy máshol már régóta jól működő, 
bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, azok alkalmazása. Ebben a tanévben is tervezzük 
a szakmai zenepedagógiai projekthét megszervezését, amely nem akkreditált továbbképzésként kerül 
meghirdetésre. Az idei tanévben a digitális zeneoktatás lehetőségeiről, valamint a gyermekek 
idegrendszerének érettségéről szeretnénk továbbra is bővebb információhoz jutni.  
Tervezett idő:  2020. február vége 
Feladat: a projekthét előadóinak meghívása, a program összeállítása, meghirdetése 
Határidő: 2020. január 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők  
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, munkaközösség-vezetők 
 
2.5. Tanulók jutalmazása 
Arra érdemes tanulóinkat minden tanév végén megjutalmazzuk. Oklevelet, ajándékot, a 
legkiválóbbaknak aranyérmet adunk, melyet a fenntartó és az alapítvány közösen finanszíroz. 
Feladat: meghatározott szempontrendszer alapján a tanulók kiválasztása, felterjesztése 
Határidő: a tanév vége előtt május hónapban 
Felelősök: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.6. Egyéb fő feladatok  
2.6.1. Partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása 

 Kapcsolatok a városon belül - a fenntartóval, a közoktatási, közművelődési és 
közgyűjteményi intézményekkel, civil szervezetekkel 

Az Érdi Tankerületi Központtal és az iskolákkal, kiemelten a művészeti oktatást folytatókkal, folyamatos, 
konstruktív, együttműködésen alapuló a munkakapcsolatunk. 
Folyamatos kapcsolataink: 

 Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Zenei könyvtár 
 Nagycsaládosok Egyesülete 
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 Érdi Televízió 
 Érdi Rádió 
 Érdi Újság 

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

 Kapcsolattartás a szülőkkel  
A kapcsolattartás fórumai: 

 Szülői értekezleteken: 
o Tanárok szülői értekezlete  
o Igazgatói szülői értekezlet a szülői szervezet választmányának tagjai számára (tanév 

elején és félévkor, illetve szükség szerint) 
 „Nyílt napok” alkalmával, 
 az aulában lévő hirdetési felületeken, 
 e-mail-ben, 
 telefonon, 
 személyes beszélgetés tanórák előtt és után. 

Honlapunk és Facebook oldalunk naprakész információkkal való feltöltése fontos feladatunk.  
Feladat: kapcsolattartás erősítése, információk határidőben történő kommunikációja, szülői     
                                  hírlevél legalább félévente.  
Határidő: folyamatos, illetve feladattól függő 
Felelősök:  iskolatitkárok, vezetőség, munkaközösség-vezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 

 Szakmai kapcsolatok 
A tankerület művészeti iskolái között már eddig is szoros szakmai kapcsolat volt. Együttműködésünk 
a továbbiakban is meghatározó szerepet jelent iskolánk életében.  
Feladat: Saját szervezésű eseményeink nagyobb körben történő hirdetése, a kibővült tankerület 

művészeti iskoláival való szakmai kapcsolattartás, közös események szervezése, azokon 
való részvétel.  

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

vezetők 
 
2020. november hónap harmadik hetében a Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskolával szeretnénk 
egy közös szakmai programot szervezni, amelyen kamaracsoportjaink, zenekaraink, énekkaraink 
együttesen lépnének föl. 
Feladat: Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskolával szakmai egyeztetés a közös program 

kialakításáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  intézményvezető, zenekarvezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 
Az iskolavezetés kapcsolatot tart a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.  
Határidő: folyamatos, eseménytől függő 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.6.2. Adminisztrációs tevékenység 
A tanév elején, félévkor és a tanév végén adminisztrációs napokon teljes körű tanügyi nyomtatvány- 
ellenőrzést végzünk. Ezen kívül mindkét félévben ellenőrizzük a naplóvezetést, valamint a 
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hangszerkölcsönzési naplók szabályos vezetését is. Idei évben kiemelt feladatunk lesz az E-napló 
vezetésének ellenőrzése. 
Feladat: adminisztrációs beosztások elkészítése 
Határidő: folyamatos, illetve a belső ellenőrzési terv szerint 
Felelősök:  pedagógusok, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.6.3. Információáramlás biztosítása a tantestület és a vezetőség között 
Az iskolai munka összehangolása, a tervszerűség fokozása érdekében a pedagógusok számára havonta 
kiosztásra kerülő Körözvényt az intézményvezető állítja össze, mely tartalmazza a szakmai és 
adminisztratív tudnivalókat, várható programokat, időpontokat és felelősöket. A munkaközösségi 
programok közléséért, leadásáért felelősek a munkaközösség-vezetők, az adminisztratív teendőkkel 
kapcsolatos információk leadásáért az iskolatitkárok és az intézményvezető-helyettesek.  
A körözvény a pedagógusok részére e-mailben továbbításra, a titkársági hirdetőn kifüggesztésre kerül. 
Feladat:  
1. Igazgatóság: A Körözvény elkészítése (az iskolatanácson megbeszéltek alapján) 
Határidő:  minden hónap első hete 
Felelősök:  iskolavezetőség, iskolatitkárok 
2. Munkaközösség-vezetők: Az információk kezelése, továbbítása a szaktanárok felé,  
 a végrehajtás figyelemmel kísérése. 
3. Pedagógusok: A Körözvényben leírtak szerinti munkavégzés. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  iskolavezetőség, iskolatitkárok 
A végrehajtás ellenőrzője:    intézményvezető 
 
2.6.4. Az iskolavezetés egyéb feladatai 

 Intézményünkben az Iskolatanács havonta egyszer, illetve szükség szerint ülésezik. Feladatai: 
az előző hónap programjainak kiegészítése, értékelése, a következő hónap várható 
eseményeinek áttekintése, aktuális információk közlése, folyó ügyek megbeszélése, illetve 
beszámolás. A tanács tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-
vezetők. 

Feladat: iskolatanács üléseinek meghirdetése, előkészítése 
Felelős: intézményvezető  
Határidő: minden hónap utolsó hetének meghatározott napja 
 

 Minden hét első munkanapján az iskolavezetés és az irodai dolgozók megbeszélést tartanak. Az 
intézményvezető értékeli az elmúlt hét eseményeit, beszámoltat és az elkövetkező hét aktuális 
programjait, feladatait határozza meg. 

Feladat: megbeszélések előkészítése 
Határidő: munkahét első napja 
Felelős: intézményvezető 
 
3. A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELEI  
3.1. Személyi feltételek  
 
Alkalmazotti- és növendéklétszám, státuszok 
 
Iskolavezetés intézményvezető 1 fő 5 évre szóló megbízással 
  intézményvezető-helyettesek 2 fő 5 évre szóló megbízással 
Alkalmazottak pedagógus 40 fő 32,5 álláshelyen 
  pedagógiai munkát segítő 3 fő 2,5 álláshelyen 
  technikai dolgozó 1 fő 1 álláshelyen 
 
Távozott iskolánkból: 
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- 4 fő pedagógus (2 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 2 fő óraadóként) 
 
Alkalmaztuk: 

– 1 fő gordonka, kamarazene (helyettes) 

– 1 fő zongora, korrepetíció (helyettes) 

– 1 fő zongora (óraadóként) 

– 1 fő gordonka (helyettes) 

– 1 fő gitár (óraadóként) 

– 1 fő furulya, trombita, kürt (helyettes) 

– 1 fő furulya, trombita (óraadóként) 

– 1 fő SNI furulya és szolfézs (óraadóként)  
– 1 fő hegedű (óraadóként) 

 
Tartósan távollévő (CSED/GYED/GYES): 

- 1 fő fafúvós  
- 2 fő zongora 
- 1 fő hegedű 

 
Felmentési idejét tölti: 

- 2 fő (nyugdíjazás) 
 

Tanulólétszám: kb. 500 fő 
A létszám október 1-ig változhat. 
 
Munkaközösségeink: zongora, fúvós (rézfúvós, fafúvós), vonós, vegyes (gitár, harmonika, ütőhangszer, 
magánének), zeneismeret (szolfézs előképző, szolfézs, zeneirodalom, zenei munkaképesség-gondozás) 
 
3.2. Tárgyi feltételek  
Tagozatok, telephelyek, munkaközösségek 
Oktatási helyszíneink változatlanul: 

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

 
Épületek, tantermek 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
A nyár folyamán a Felső u. 33. sz. és 45. sz. iskolaépületeinkben karbantartás, felújítás nem történt.   
A Felső u. 33. épület 2-es termében vonalas internet-elérhetőséget építtettünk ki. 
 
További fejlesztésekre lenne szükség:  

 tisztasági festés a két központi épületben,  
 a fűtésrendszer teljes felújítása,   
 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása,  
 mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék hiányoznak, csövek 

rozsdásak, 
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 tetőszerkezet teljes felújítása,  
 külső homlokzatjavítás,  
 kerítés festése - a bejárati kapu omladozik, a kerítés rozsdás, 
 Felső u. 33. kisépület kémény javítása, hiányzó cserepek pótlása,  
 A Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha felújítása, 
 A Felső u. 45. épület 11-es terem falrepedéseinek és teraszának javítása - balesetveszélyes  

 
Hiányzó helyiségeink: 

 nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel 
 porta 
 zenei együttesek próbaterme a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel 
 minimum 2 további szaktanterem a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel,  
 hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel 

 
Eszközök és felszerelések  

 Hangszerek 
A Hangszercsere Program 2019 jóvoltából 6.886.200.- Ft és 912.500.- Ft értékben számos új hangszert 
sikerül az idei tanévtől is használatba vennünk.  
A részletes tételek: 
 

VONÓS HANGSZEREK 
  

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

komplett 1/4 hegedű Gewa Marseille 1/4 GS-401.423 1 

komplett 1/2 hegedű Gewa Marseille 1/2 GS-401.422 1 

komplett 3/4 hegedű Gewa Marselle 3/4 GS-401.422 2 

komplett 4/4 hegedű Gewa Marseille 4/4 GS-401.421 2 

3/4 cselló  Savona Conservatory 3/4 1 

4/4 cselló Savona Conservatory 4/4 1 
 

BILLENTYŰS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

pianínó Yamaha B2 CL sorozat Polished Ebony 1 
 

ÜTŐS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

Dobfelszerelés  Yamaha Stage Custom Schell Pack + állványszett  1 

Tamtam-gong  Paiste Symphonic 22’ gong négyszögletes állvánnyal, verővel 1 
 
 

FAFÚVÓS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

fuvola  Pearl 505 tanuló széria, zárt modell  3 

fuvola  Trevor James Privilege nyitott ezüstfejes 1 

fuvola  Trevor James Privilege zárt ezüstfejes  1 

fuvola  Trevor James Privilege zárt nem ezüstfejes  1 

klarinét Buffet Prodige B-klarinét  3 

klarinét Buffet E11 B-klarinét nikkelezett mechanikával 1 
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szaxofon Yamaha YAS-280 altszaxofon 1 

szaxofon Yamaha YTS-280 tenorszaxofon 1 
 

RÉZFÚVÓS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

trombita 
Jupiter JTR-408L B trombita ABS 
tokkal  2 

trombita Arnolds§Sons AFH-655 szárnykürt 2 

tenorkürt  

Arnolds§Sons ATH-5502 tenorkürt 
(kínai hangszer 4 db német Jürgen 
Voigt ventillel) 1 

 
A Hangszercsere Program 2019. 5.e) pontja szerinti támogatás keretében (1.297.400.- Ft) csak az 
alkatrészek beszerzésére az alábbi tételeket kértük: 
 

VONÓS HANGSZERKIEGÉSZÍTŐK 
 

Tétel db 

1/4  hegedű vonó Gewa 407014 2 

1/2 hegedű vonó Gewa 407013 2 

3/4 hegedű vonó Gewa 407012 2 

4/4 hegedű vonó Gewa 407011 2 

hegedű tok 1/2 Savone studient line (Mendoza) 3 

hegedű tok 4/4 Savone studient line (Mendoza) 3 
 

FAFÚVÓS HANGSZERKIEGÉSZÍTŐK 
 

Tétel db 

Vandoren fúvóka (B40, B45 vagy BD5)  4 

Gator GC altszaxofon kemény (ABS) tok   1 
 

RÉZFÚVÓS HANGSZERKIEGÉSZÍTŐK 
 

Tétel db 

Yamaha 13 C4 trombita fúvóka  2 

Gator GC kemény (ABS) trombitatok  9 
 
A támogatás keretéből fennmaradó összeget (820.000.- Ft) hangszerek felújítására szeretnénk fordítani. 
A rendelkezésre álló pénzösszeget az alábbiak szerint osztjuk fel: 

 zongora tanszak:  kb. 585.000 – Ft 
 rézfúvós tanszak:  kb. 235.00 – Ft 

 
A keretből kimaradt hangszerek felújítását, karbantartását alapítványunk lehetőségei szerint a 
továbbiakban is finanszírozza.  
 
Szükségünk van továbbra is az alábbi tételekre: 

 6 db zongorapad 
 4 db fuvola 
 Fúvós alkatrészek, kiegészítők 
 1 db harmonika 
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 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 
A pedagógiai programunk megvalósításához az alábbi tételekre van szükségünk: 

 Digitális zenei szoftverek (EarMaster hallásfejlesztő szoftver) 

 Bluetooth hangszórók 

 Zenei Munkaképesség-gondozás tárgyhoz kapcsolódó felszerelések (hordozható ötvonalas 

tábla, pad, zsámoly, bordásfal, ülőpárnák, fogasok stb.) 

 

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

 Irodai eszközök 
Irodai munkánkban nagy segítséget jelentett az, hogy az elmúlt tanévtől egy fénymásoló-nyomtató-
szkenner színes dokumentumkezelővel rendelkezhetünk.  Plakátok, meghívók, műsorok színesben való 
nyomtatása egy igényesebb szervezeti kultúrát biztosított számunkra. A nyár folyamán az 
intézményvezető-helyettesi irodában kiépült a vonalas internet, így akadozásmentesen folyhat a 
helyettesi feladatok ellátása. 
 
Könyvtár 
A kottatár bővítése az állomány elhasználódása, valamint az új zenepedagógiai kiadványok miatt is 
folyamatosan szükséges. Ennek fedezetét eddig is iskolánk alapítványa biztosította. 
 
 
4. A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
Lásd a Mellékletben! 
 
 
5. AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE  
Szorgalmi idő 
Első tanítási napja:  2019. szeptember 2. (hétfő), szeptember 6. (péntek) Lukin AMI-ban 
Utolsó tanítási napja:  2020. június 15. (hétfő), június 11. (csütörtök) Lukin AMI-ban 
Tanítási napok száma:  száznyolcvan (százhetvenöt – Lukin AMI) nap. 
A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. 
Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2020. január 31-ig   
 
Utolsó munkanap:   2020. június 25. csütörtök 
Nyári szabadság:   2020. június 26. (péntek) – augusztus 19. (szerda) 
A 2020/21-es tanév első munkanapja: 2020. augusztus 24. (hétfő) 
 
 
5.1. Iskolai szünetek időtartama 
Tanítási szünetek 
 
Őszi szünet:  2019. október 28 – október 31. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek), 
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő). 
 
Téli szünet:      2019. december 23 – 2020. január 5. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2019. december 18. (szerda),  
A szünet utáni első tanítási nap:  2020. január 6. (hétfő). 
 
Tavaszi szünet:     2020. április 9 – április 14. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2020. április 8. (szerda),  
A szünet utáni első tanítási nap:  2020. április 15. (szerda). 
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Tanítás nélküli munkanapok 
2019. október 22. kedd 
2019. december 19. csütörtök 
2019. december 20. péntek 
2020. június 10. szerda  
 
5.2. Ünnepek és emléknapok 
Ünnepek 
2019. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
  mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja  
2019. október 23. Nemzeti ünnep 
2020. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  
2020. március 15. Nemzeti ünnep  
2020. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja  
2020. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja   
 
Emléknapok, megemlékezések időpontjai 
2019. október 1. Zene világnapja  
2020. január 22. Magyar Kultúra Napja 
2020. január 22-23. Lukin Napok programsorozat 
 
5.3. Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, szülői értekezletek, fogadó órák  
Alakuló értekezlet 2019. augusztus 26.  
Résztvevők:  valamennyi dolgozó 
Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévnyitó értekezlet 2019. szeptember 12.  
Téma:   A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása 
  Éves önértékelési terv ismertetése, elfogadása 
  Éves beiskolázási terv módosításának elfogadása 
  SZMSZ és függeléke módosításának elfogadása 
  Honvédelmi Intézkedési Terv módosítása 
Felelős:  intézményvezető 
 
I. félévi nevelőtestületi értekezlet 2020. január 30.  
Téma:   A tanulók 2019/2020-as tanév I. félévi munkájának értékelése. 

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

Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévzáró értekezlet 2020. június 12.  
Téma:  A 2019/2020-as tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 
Felelős: intézményvezető  
 
Rendkívüli értekezletek  
 
Téma:   Ismerkedés az E-naplóval  2019 szeptembere 
Felelős: intézményvezető 
 
Téma: Önértékelés – kinek, mit, hogyan? 2019. október 9. 
Felelős: intézményvezető, BECS csoport tagjai 
 
Téma:  Regionális Zenei Verseny meghirdetéséhez 2020. március 6.  
  előkészületek 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Regisztrált Tehetségpont  
MUNKATERV 
2019/2020 

 

 17 

Felelős: intézményvezető, szakos tanárok 
 
Téma:  2020/2021-es év beiskolázási terve 2020. március 9.  
Felelős: intézményvezető 
 
Téma:  Adminisztráció – mit, hogyan 2020. május 19. 
Felelős: intézményvezető 
 
Fogadóórák 
Az intézményvezetéssel, valamint a szaktanárokkal egyeztetett időpontban egész évben folyamatos. 
 
Szülői értekezletek 
Szeptember hónap, a szaktanárokkal egyeztetett időpontokban. 
 
5.4.  Nyílt nap, felmérések, vizsgák 
 
Zenei képességfelmérés a telephelyek 1. osztályaiban 
Határidő: 2020. április  
Felelősök: Zeneismeret szaktanárok 
 
„Nyílt napok” - új tanulók jelentkezése, felvételi meghallgatások 
Határidő: 2020. április, az általános iskolai beiratkozások időpontját követő hetekben  
Felelős: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok  
 
Régi tanulók jelentkezési lapjainak összegyűjtése, leadása az irodába 
Határidő: 2020. április 24. 
Felelősök: szaktanárok 
 
Vizsgák  
„B”-tagozatosok I. félévi vizsgái: 2020. január 13-17.  
A 2019/2020. tanév II. félévi vizsgái: 2020. május 11. – június 5.  
A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Lebonyolításért felelősök:   munkaközösség-vezetők 
 
 
6. ZENEI VERSENYEK 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott országos zenei 
művészeti versenyek, melyeken iskolánk érintett lehet: 
 
XVI. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY  
A verseny időpontja: 2019. november 29.-december 1.  
Rendező: Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, Szombathely   
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő, amely egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. október 25.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2019. október 3.-október 18. 
Terület: Budapest, Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Budapest XIII. kerületi Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 21/b. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. szeptember 23-ig. 
 
VII. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY 
A verseny időpontja: 2019. november 15-16.   
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Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Pomáz 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. október 11.  
 
X. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA 
A verseny időpontja: 2020. március 27-29.   
Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, Szentendre 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntő, amely egyfordulós. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. február 22.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2020. január 20-február 3. 
Terület: Budapest, Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. január 7-ig. 
 
X. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 
A verseny időpontja: 2020. április 24-26.  
Rendező: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola, Budapest 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogató (felvétel alapján), országos döntő  
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. március 11.  
VÁLOGATÓ  
A felvételek és a nevezési lap postára adásának határideje: 2020. január 24. 
 
XVI. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY 
A verseny időpontja: 2020. április 3-5.  
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Vác 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.  
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. január 31.  
 
XI. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY  
A verseny időpontja: 2020. április 17-19.  
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Balassagyarmat 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.  
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. március 10. 
 
XIII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
A verseny időpontja: 2020. május 8-10.   
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskola, 
Debrecen 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. április 6.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2020. március 11. 
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest megye 
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. február 1. 
 
X. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY  
A verseny időpontja: 2020. május 22-24.  
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Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos verseny (egyfordulós).  
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. március 17. 
 
Egyéb országos versenyek 

VI. ORSZÁGOS BIHARI JÁNOS HEGEDŰ-, GORDONKA- ÉS VONÓS KAMARAZENEI FESZTIVÁL, 
ABONY 
A verseny időpontja: 2019. november 13-14. 
Rendező: Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola, Abony 
Jelentkezési határidő: 2019. október 14. 
 
VII. NEMZETKÖZI ZONGORA FESZTIVÁL 
A verseny időpontja: 2020. március 6-7. 
Rendező: Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, Törökszentmiklós 
Jelentkezési határidő: 2020. február 13. 
 
HATVANI BAROKK FESZTIVÁL 
A verseny várható időpontja 2019. december. 
 
KEÖNCH BOLDIZSÁR ORSZÁGOS ÉNEKVERSENY 
A verseny várható időpontja 2020. április 
 
Nemzetközi versenyek 

 2019. Szeptember 18-22. – Nemzetközi Harmonikaverseny Castelfidardo (Olaszország) 
 2019. Október 18-23. – IV. Danubia Talents Nemzetközi Hangszeres Verseny – Budapest 
 2019. Október – Graz Nemzetközi Harmonikaverseny* 

 
Regionális versenyek  

Regionális Rézfúvós Verseny - Érd* 2020. március 7. 
XV. Regionális Zeneismeret-verseny –Törökbálint 2020. április 
 
Egyéb versenyek, fesztiválok 

Iskolai versenyek 
 Bartók-Duó Hegedűverseny* 
 Lukin Csalogánya Népdaléneklési Verseny* 

 
Későbbi időpontban meghirdetett nemzetközi, országos, megyei, regionális, stb. versenyek. 

Amennyiben a munkaterv elfogadása után hirdetnek meg zenei versenyeket, az iskola a versenyre való 
felkészülést elvégzi.  
 
*Az esemény külső forrás bevonásával kerül megrendezésre. 
 
Az alábbi versenyek anyagi ráfordítást igényelhetnek: 

 
A verseny megnevezése Dátum Tervezett költség 

XVI. Országos Koncz János hegedűverseny. 
2019. november 29.-

december 1. 
rendkívüli munkavégzés, útiköltség, 

szállás 
X. Országos Verseny a továbbképző 
évfolyamokra járó tanulók számára. 

2020.  
március 27-29. 

rendkívüli munkavégzés, útiköltség 

X. Országos Zenekari Verseny. 2020. április 24-26. rendkívüli munkavégzés, útiköltség 
XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny. 2020. április 3-5. rendkívüli munkavégzés, útiköltség 

XI. Országos Fuvola-duó Verseny. 2020. április 17-19. rendkívüli munkavégzés, útiköltség 
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és 

Népdaléneklési Verseny.  
2020. május 8-10. 

rendkívüli munkavégzés, útiköltség, 
szállás 
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X. Országos Ádám Jenő Dalverseny 2020. május 22-24. 
rendkívüli munkavégzés, útiköltség, 

szállás 

 
7. Eseménynaptár  
7.1. Tankerületi, települési, intézményi rendezvények  
Iskolánk érdi, tankerületi, megyei településeken, hazai és külföldi településeken, városokban 
megrendezett eseményeken, versenyeken, fesztiválokon is képviselteti magát.  
Az eseménynaptár a tanév közben érkezett és vállalt eseményekkel folyamatosan bővül. A dátum nélküli 
események időpontja még nem ismert, vagy a helyszínekkel, előadókkal történt egyeztetés után 
kerülnek meghatározásra. 
 
7.2. Iskolai rendezvények - A tanév idejére előre tervezhető és tervezendő feladatok havi 
bontásban  
 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2019/2020 
 

AUGUSZTUS 

26. ALAKULÓ Értekezlet, 11.00 óra 
 Résztvevők: munkaközösség-vezetők, pedagógusok 

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

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető 
28. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 10.00 
 Helyszín: Érdi Gárdonyi Gáza Ált. Isk. és Gimn., Érd 
 Résztvevő: intézményvezető 
26-30. Adminisztrációs csomag kiosztása, munkaközösségi munkatervek összeállítása 
 Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 
30.  Munkatervek leadása (munkaközösség, zenekari, énekkari) 
 Óraegyeztetések, beosztások, naplók megnyitása, tanítási helyszíneken bejelentkezés, stb. 
 Felelősök: munkaközösség-vezetők 
31. Alsó utcai bál, 16.00 óra 
 Résztvevők: Lukin Fúvószenekar, Nagy Réka és Szokolai Lóránt – harmonika 
 Felelős: Zwickl Ágoston-zenekarvezető, Szokolai Zoltán  
 
SZEPTEMBER 

  
2. Kamaraegyüttes vendégszereplése az Érdligeti Általános Iskola tanévnyitóján 
 Helyszín: Érdligeti Általános Iskola, Túr u. 9.00 óra 
 Résztvevő: iskola tanulói 
 Felelős: Zwickl Ágoston, Rácz Balázs, Balázs Péter 
3-4-5. K-Sze-Cs 14-17 Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 Felelősök: pedagógusok 
 8-18 Beiratkozás, térítési díj, tandíj befizetés szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
6. Első tanítási nap 
6, 10-11. P, K-Sze Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-16.00 óra között, péntek 8.00-13.00 óra  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkárok  
7. Az írástudatlanság elleni küzdelem napja 
12. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 9.00 óra 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
12. ÖSSZESÍTŐK LEADÁSA 
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 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: igazgatóhelyettesek 
18-22. Nemzetközi Harmonikaverseny 
 Helyszín: Castelfidardo (Olaszország) 
 Résztvevő: Szokolai Lóránt - harmonika 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
18-30. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
20. Az alapítvány felé benyújtandó eszközigények fontossági sorrendben történő leadása  
 Felelős: munkaközösség-vezetők  
21. A magyar dráma napja 
23. Őszi nap-éj egyenlőség 
23. XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny területi válogató nevezési határideje 
27. Másik munkahelyről (KLIK-es iskola, alapítványi iskola, zenekar, óraadók) igazolások leadása  
 (alkalmazás típusa, munkaidő mértéke, heti munkaidő- és óraszám-megjelöléssel) 
30. hétfő Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
30. A népmese napja 
 
OKTÓBER 

1. A zene világnapja 
3. csütörtök Zenei Világnapi Hangverseny  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
3-18. XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny – Területi válogatók, Budapest 
4. Törzslapok leadásának határideje 
5. Pedagógusok Világnapja 
5. Magyarok Vására – Lukin Fúvószenekar fellépése 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
6.  Érdi Kamarazenekar 30. éves Jubileumi hangversenye 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 17.00 óra 
8. Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevő: Haász Csilla 
 Felelős: intézményvezető 
9. Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan?, 10.00 óra 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Felelős: intézményvezető 
11. VII. Országos Szaxofonverseny – nevezési határidő 
14. Vonós munkaközösség - Kezdő tanulók meghallgatása 
 Helyszín:  Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
14. VI. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei fesztivál – nevezési határidő 
15. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
16.  Szülői Szervezet Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
 Felelős: intézményvezető 
17. Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevő: Szóka Júlia 
 Felelős: intézményvezető 
19-23.  IV. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny 
 Helyszín: Vác 
 Résztvevő: Nagy Réka – harmonika 
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 Felelős: Szokolai Zoltán 
21. Földünkért világnap 
22.  péntek Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
23. Nemzeti Ünnep 
25. XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny – döntő nevezési határidő  
25. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
27. Téli időszámítás kezdete 
28-31. Őszi Szünet 
  
 Zeneismeret Belső szakmai továbbképzés 
 előadó: Perger Judit 
 Felelős: Haász Csilla – munkaközösség-vezető 
  
 Nemzetközi Harmonikaverseny, Graz 
 Résztvevő: Nagy Réka – harmonika 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
 
NOVEMBER 

1. Mindenszentek 
4. Őszi szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
7. Szakmai megbeszélés 11.00 óra – Portfólió feltöltése – hogyan? 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: Baranyi Anita, Hász Melitta, Módra Elvira 
 Felelős: intézményvezető 
9. Ének tanszak hangversenye Palcsó Sándor tiszteletére 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevő: tanszak tanulói 
 Felelős: Szóka Júlia 
13-14. VI. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei fesztivál 
 Helyszín: Abony 
14. „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny (2-4.o) 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 18.00 óra 
 Résztvevők: iskola „B”-tagozatos tanulói  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
15-16. VII. Országos Szaxofonverseny 
 Helyszín: Pomáz 
19.  Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevő: Papné Tóth Zsuzsanna 
 Felelős: intézményvezető 
20. szerda Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
21. KAMARAZENEFESZTIVÁL 
 Közös fellépés a Százhalombattai művészeti iskola tanulóival 
 Helyszín: Százhalombatta 
 Résztvevők: az iskola együttesei, zenekarai 
 Felelős: intézményvezető 
29. Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevő: Tankó Eszter 
 Felelős: intézményvezető 
29.  Zongora munkaközösség – Kezdők meghallgatása 
 Helyszín: Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora szakos kezdő tanulók  
 Felelős: zongora munkaközösség-vezető 
29-01. XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny 
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 Helyszín: Szombathely 
 
 Zeneismeret szakmai nap a Martonvásári zeneiskolában 
 Helyszín: Martonvásár 
 Résztvevők: Zeneismeret tanszak tanárai 
 Felelős: Zeneismeret munkaközösség-vezető 
 
DECEMBER 

1. Lukin Gyermekkórus fellépése  
 Helyszín: Hotel Corinthia Budapest 
 Felelős: Haász Csilla, Molnár-Farkas Magdolna 
2. Vonós szakmai nap – bemutató tanítás 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
1-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  
4. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 16.00 óra 
 Résztvevők: kollégáink 10 év alatti gyermekei és szüleik  
 Felelős: intézményvezető 
6. Mikulás 
10. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
17. kedd   Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, kamaraterem 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
18. szerda   Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – színházterem 17.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
18.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: szerda 
19. Ádventi Hangverseny a Kőrösi iskolában 
 Helyszín: Kőrösi iskola 
 Résztvevők: A Kőrösi iskolában tanuló zeneiskolás növendékek 
22. Téli napforduló 
23-05. TÉLI SZÜNET (2020. január 5-ig) 
 
 HATVANI BAROKK FESZTIVÁL 
 Helyszín: Hatvan 
 Résztvevők: Magánének szakos növendékek 
 Felelős: Szóka Júlia 

2020 
 

JANUÁR 

6 A téli szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
6. Vízkereszt 
7. X. Országos Verseny a Továbbképző évfolyamra járó tanulók számára – területi válogató nevezési  
 határidő 
10-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
13-17. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 3-as terem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
 Felelős: Csóka Gabriella 
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16-29. I. FÉLÉVI ADMINISZTRÁCIÓ 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
20-03. X. Országos Verseny a Továbbképző évfolyamra járó tanulók számára – Területi válogató 
 Helyszín: Dunakeszi 
21. Iskolatanács 11.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
22. A magyar kultúra napja 
22. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 szerda a) „Népek dalai” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET 15.00 óra 
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, Zeneismeret tanszak 
23. csütörtök - b) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából  
 3. Tehetséghangverseny 18.00 óra 
 Helyszín:  EPICENTRUM Rendezvényközpont 
 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói 5. és magasabb osztályok  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
24. Az I. félév utolsó napja 
24. X. Országos Zenekari Verseny nevezési lap leadási határidő 
27. Munkaközösség-vezetők és zenekarvezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
30.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.00 ÓRA  
 Helyszín: Felső u. 45, kamaraterem 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető 
31. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
31. XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny döntő nevezési határidő 
31. A Regionális Rézfúvósverseny jelentkezési határideje 
 
 
FEBRUÁR 
 
1.  XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és népdaléneklési verseny – területi válogató nevezési határidő 
3-7. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS   
 Helyszín: Felső u. 33. előtér, iroda 
 Felelős: intézményvezető, iskolatitkárok 
13. VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál nevezési határidő 
14. II. félévi alapítványi igények leadása 
14. Farsangi megbeszélés a segítőknek, 11.30 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. 1-es terem 
 Felelős: intézményvezető, Molnár-Farkas Magdolna 
15. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (17 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
 Felelős: intézményvezető és Molnár-Farkas Magdolna 
18. Iskolatanács  11 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
21. „Bartók-duó” Fesztivál – Vonós tanszak 
 Résztvevők: vonós tanszak tanulói 
 Felelős: vonós munkaközösség-vezető 
22.  X. Országos Verseny a Továbbképző évfolyamra járó tanulók számára – döntő nevezési határidő 
24-28. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
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MÁRCIUS 

2. Felkészülés a rézfúvós versenyre 
 Résztvevők: rézfúvós tanszak tanulói 
 Felelős: Fúvós munkaközösség-vezető 
6.  Rendkívüli Értekezlet, 11.30 óra 
 Téma: Regionális Rézfúvósverseny 
 Helyszín:  Felső u. 33.  
 Részvevők: iskola dolgozói 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
6-7. VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál, Törökszentmiklós 
7.  szombat Regionális Rézfúvós Verseny - munkanap 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: a régió zeneiskoláinak tanulói és tanárai 
 Felelős: intézményvezető 
9. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2019/20-as tanév továbbképzési terv  
 Felelős: intézményvezető 
10. XI. Országos Fuvola-duó verseny – döntő nevezési határidő 
11. X. Országos Zenekari Verseny – döntő nevezési határidő 
11. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és népdaléneklési verseny – területi válogató, Kecskemét 
15. Nemzeti Ünnep 
 A Lukin Fúvószenekar fellépése  
 Felelős: zenekarvezető 
16-17. SKÁLA-ETŰD Vonós beszámoló 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
17. X. Országos Ádám Jenő Dalverseny nevezési határidő 
19. A cigányság világnapja 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
20. A 6. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a zeneismeret munkaközösség-vezető 
22. A víz világnapja 
24. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
27-29. X. Országos Verseny a Továbbképző évfolyamra járó tanulók számára - döntő 
 Helyszín: Szentendre 
29. A nyári időszámítás kezdete 
30. Kezdők hangversenye – Fúvós munkaközösség 
 Résztvevők: fúvós kezdő tanulók 
 Felelős: Fúvós munkaközösség-vezető 
 Hangszerbemutató óvodásoknak 
 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár 
 Résztvevők: zenetanárok és tanítványok 
 Felelős: Petrus-Bölöni Júlia 
 Magyarok Vására, Érd 
 Fúvószenekar fellépése 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
  „Kis kezek, rejtett mesterek” III. Zongor”A”verseny 
 Helyszín: Halásztelek 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói 
 Felelős: Zongora munkaközösség-vezető 
 
ÁPRILIS 

1-től ÉVVÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
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 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
1-8. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a Zeneismeret munkaközösség-vezető 
2. Nemzetközi gyermekkönyvnap  
3. Zongorafesztivál „Vedd könnyedén” 
 Helyszín:  EPICENTRUM Rendezvényközpont 
 Résztvevők:  zongora tanszak tanulói 
 Felelős: zongora munkaközösség-vezető 
3-5. XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny, Vác 
6. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és népdaléneklési verseny – döntő nevezési határidő 
8. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
9-14. TAVASZI SZÜNET 
11. A magyar költészet napja 
15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
17-19. XI. Országos Fuvola-duó verseny, Balassagyarmat 
17. Tavaszi Művész-tanári koncert  LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, Kamaraterem 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
18. Műemlékvédelmi világnap 
20-22. NYÍLT NAPOK  
21. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
22. Hangszerbemutató és simogató 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 9.00-12.00 
 Résztvevők: az iskolai tanárai és tanulói 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
22. A Föld napja 
23-30. Felvételi meghallgatások a 2020/21-es tanévre  
24-26. X. Országos Zenekari Verseny, Budapest 
 
 Hangszerbemutató óvodásoknak 
 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár 
 Résztvevők: Petrus-Bölöni Júlia 
 Regionális Szolfézsverseny, Törökbálint 
 Helyszín: Törökbálint 
 Résztvevők: zeneismeret tanszakos tanulók 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető 
 Keönch Boldizsár Énekverseny 
 Helyszín: Balassagyarmat 
 Résztvevők: magánének szakos növendékek 
 Felelős: Szóka Júlia 
folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
3. Anyák napja 
4. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye, 18.00 óra 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
4-11. Írásbeli érettségik 
8-10. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és népdaléneklési verseny, Debrecen 
10. Madarak és fák napja 
11. Vonós tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Iskolaközpont, kamaraterem 
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 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
11-től Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneirodalom 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, Molnár-Farkas Magdolna 
15-ig ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Csóka Gabriella 
19. Iskolatanács 9.00 óra 
19. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
19. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE  május 29-ig 
 Felelős: Csóka Gabriella 
 Helyszín: Iskolaközpont 
25-től Adminisztrációs napok  
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
22-24. X. Országos Ádám Jenő Dalverseny, Szolnok 
29. Munkaközösség-vezetői, zenekar-, kórusvezetői beszámolók leadási határideje 
31. Hősök Napja – Lukin Fúvószenekar fellépése 
 Helyszín: Érd, Ófalu 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
31. Gyermeknap 
31. PÜNKÖSD 
 

 Magyarok Vására 
 Résztvevők:  Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
 

JÚNIUS  

1. PÜNKÖSD 
ápr.25-5. Adminisztrációs napok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
4. A nemzeti összetartozás napja 
7. Pedagógusnap 
10. TANÁRI KIRÁNDULÁS – tanítás nélküli munkanap 
 Felelős: intézményvezető 
11.  utolsó tanítási nap 
12. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
15. hétfő Tanévzáró Ünnepély 17.00 óra 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Felelős: intézményvezető 
15-19. Tehetséggondozó Zenei Tábor – Érd 
 Felelős: intézményvezető 
20. Nyári napforduló 
25. Barlangok napja 
 

VIZSGÁK 

A 2019/20. tanév II. félév vizsgái: 2020. május 11. – május 29. 
 A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, Csóka Gabriella int. vez.-helyettes 
 Lebonyolításáért felelősök:  munkaközösség-vezetők 
 
Utolsó munkanap:   2020. június 25. csütörtök 
Nyári szabadság:   2020. június 26. (péntek) – augusztus 19. (szerda) 
A 2020/21-es tanév első munkanapja: 2020. augusztus 24. (hétfő) 
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8. A NEVELŐTESTÜLET MUNKATERVET ELFOGADÓ HATÁROZATA - LEGITIMÁCIÓ 
 
A 2019/2020. évi munkatervet a nevelőtestület 2019. szeptember 12-én megtartott szakmai 
értekezletén elfogadta. 
 
 
Érd, 2019. 09. 12. 
 

PH 
 
 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
 intézményvezető 
 
 
 
A 2019/2020. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2019. 09. 12. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia  
 szülői munkaközösség elnöke 
 
 

 

A 2019/2020. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2019. 09. 12. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Mézes Gyöngyi 
 intézményi tanács elnöke 
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9. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról 
 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 
 202/2012. (VII.27) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

 
Valamint az intézmény működését befolyásoló egyéb, gazdálkodással és szakmai működéssel 
összefüggő központi törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi szabályozások. 
 
 
 
2019. 09. 12. 

 

PH 

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

2019/2020-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  

A zongora tanszak az előző tanévre tervezett feladatait teljesítette. Az előző tanév kiemelt célja volt: a 

néhány éve zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartása. Ezzel a 

céllal rendeztük meg tavasszal,  ”Az én kincsesládám”  elnevezésű koncertet, amit igen nagy 

közönségsikerrel tartottunk meg az Epicentrum Rendezvényközpontban.  34 gyerek 40 műsorszámot 

adott elő, rajzokat készítettek, történeteket találtak ki. Nem csak a gyerekek, hanem néhány szülő is 

bekapcsolódott a „képzőművészeti alkotásba”. Voltak olyan gyerekek is, akik csak rajzokat készítettek 

mások produkciójához. Sikerült minél több gyereket és szülőt aktivizálni, felkelteni az érdeklődést a 

zene- és más művészeti ágak iránt. A tanszakon tanuló gyerekeknek és szüleiknek igényük van hasonló 

élményekre; kreativitást, fantáziát megmozgató, zenéhez kapcsolódó ötletek megvalósítására. Ennek 

folytatásaként szeretnénk ebben a tanévben is egy újabb „összművészeti” koncertet rendezni.  

 

1.2. Nyári események 

2019. június végén ismét zenei tábort tartottunk. Zongoristák most is szép számmal voltak. Négykezes, 

valamint kétzongorás produkciókat adtak elő. Az egyik kétzongorás műsorszámban az egyik Apuka is 

közreműködött. Nem csak zongora duóban, hanem még különböző együttesekben és a vonószenekarral 

együtt is játszottak a zongoristák! Igazán nagyon szép, színes műsort hallhattunk tőlük! A gyerekeket 

három kolléganő készítette fel: Peicsné Poznár Katalin, Papné Tóth Zsuzsanna és Berg Andrea. 

 

2. A tanév indításának feltételei 

2.1. Személyi feltételek 

Ebben a tanévben is csak „A” tagozatos tanulókat tanítunk zongora tanszakon. 

 A tanári létszám ebben a tanévben tizenegy fő, ebből egy fő korrepetítor. Az egyik helyettesítő 

kolléganőnek, Kiss Klára Viktóriának, az előző tanév végén lejárt a szerződése. Így ő ebben a tanévben 

már nem tanít az iskolában. 2020. február 10.-től visszavárjuk gyesről Kuncze Melindát. Az ő álláshelyén 

addig egy új, helyettesítő kolléga dolgozik: Dankos Attila, aki a Batthyány Iskolában tanít zongorát, 

valamint korrepetíciót lát el. 

Pedagógus minősítési eljárásra az előző tanévben 2 kolléga jelentkezett. Feltöltötték a portfóliójukat, 

most ősszel pedig várjuk a minősítő bizottságot a két kollégához, óralátogatásra. 

Másik két kolléga szintén jelentkezett minősítési eljárásra. Ők most készítik a portfóliójukat. 

Önértékelésre újabb két kollégát jelölt ki az intézményvezető.  

 

2.2. Tárgyi feltételek 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból már sikerült két új pianínót és egy új 
digitális zongorát vásárolnunk, valamint a régóta esedékes felújítások is elkészültek néhány 
hangszernél. Ebben a tanévben is kapunk támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Egy új, 
Yamaha B2 típusú pianínót szeretnénk beszerezni, mivel az előző évben érkezett egyik új Yamaha 
pianínó sajnos nem tartja a hangolást, néhány hét után hamisan szól. Az új, B2 típusú pianínót 
használnánk helyette. Még három hangszer vár felújításra: a kamarateremben lévő Boston zongora 
(évek óta nem tartja a hangolást, húrcserével próbáljuk meg a problémát kiküszöbölni), valamint a 
Kőrösi Iskolában egy Petrof pianínón a hangolószögeket cseréltetjük (ez a hangszer is évek óta nagyon 
rövid ideig tartotta a hangolást). Ezeken kívül még két pianínót javíttatunk: A Batthyány Iskolában és a 
Teleki Iskolában lévő hangszereket. 
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Az előző tanév végén A Gárdonyi Iskolában az egyik zongoraszék használhatatlanná vált, valamint a 
Kőrösi Iskolában az egyik zongorapaddal kapcsolatban is ezt jelezték a korrepetítor kollégák. A tanszaki 
megbeszélésen a kollégák egyöntetű véleménye alapján úgy döntöttünk: kerek ülőfelületű zongoraszék 
helyett inkább zongorapadot szeretnénk venni. Az előző években vásárolt Korg zongorapadok minősége 
és strapabírása sokkal jobb, mint a kerek ülőfelületű zongoraszékek. (A háromlábú zongoraszékek 
balesetveszélyesek, mivel könnyen elborulnak.) 
A használhatatlan zongoraszék és zongorapad helyett mindenképpen szükség lenne két új 
zongorapadra. Ezeken kívül az Érdligeti Iskolában és a Teleki Iskolában is van egy-egy régi, felújításra 
váró zongoraszék. Ezek helyett is új zongorapadra lenne szükség. Két tanteremben (4. terem és az 
igazgatói iroda) a kötelező felszerelésben előírt két zongorapad helyett csak egy van. Ide is be kellene 
szerezni egy-egy zongorapadot. 
Összesen: 6 zongorapadra lenne szükség.  
A tanszaki megbeszélésen felmerült: újabb, modernebb darabokat is tartalmazó kottákra lenne szükség, 
lehetőleg több példányban. 
 
3. A tanév fő feladatai 

3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  

Fontosnak tartjuk az 1. félévre tervezett „Kezdők meghallgatását”, ami elsősorban a hangszerjáték 
alapjainak megfelelő elsajátítására irányul.  Ez egy közös szakmai délután, ahol a néhány hete zongorázó 
tanulókkal ismerkedünk. Célunk: a tanuló felvételin nyújtott teljesítményének és a meghallgatáson 
nyújtott teljesítményének összehasonlítása, a tehetséges tanulók (leendő B tagozat) kiválasztása, a 
kirívó problémák megbeszélése, egymás munkájának segítése. 
Gyakori problémánk, hogy a kezdő tanulóknál nincs biztosítva az otthoni gyakorláshoz szükséges 
hangszer. A kezdők meghallgatása a szülőket is „ösztönzi”: minél hamarabb próbálják beszerezni 
otthonra a hangszert! A hangszer hiánya nagyban hátráltatja a munkánkat! A gyerek kudarcélményei 
(nem tud az órára felkészülni) a gyakorlási lehetőség hiánya miatt elveheti egy kezdő gyerek kedvét a 
hangszertanulástól. 
A néhány éve zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartására; a 
kreativitást, fantáziát megmozgató, zenéhez kapcsolódó ötletek megvalósítására és az élményszerzésre 
irányul a néhány éve elindított Fesztivál elnevezésű koncert, amit tavasszal szeretnénk megrendezni. A 
mostani Fesztivál témája, címe: „Vedd könnyedén!”  Olyan darabokat szeretnénk bemutatni a 
közönségnek, amik a mai, modern zenéhez és művészetekhez kapcsolódnak. Nem csak zene, hanem 
ismét PPT is (dia) készül a koncerthez.  
Ebben a tanévben az intézményünkben kiemelt feladatok: a minősítések és az Önértékelés. A tanszak 4 
kollégáját érinti a pedagógus minősítés, 2 kollégáját az Önértékelés, valamint intézményi és 
intézményvezetői értékelésre is sor kerül. Ezek a feladatok szinte az egész tanszakot érintik. A 
minősítésben és az Önértékelésben résztvevő kollégáknak segítése egyik kiemelt feladatunk.  A 
hagyományokkal ellentétben, az első félévre tervezett össztanszaki koncertet ebben a tanévben nem 
tartjuk meg. Helyette óralátogatásokat és közös órákat tervezünk, ezzel is egymás munkáját segítve.  
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
Zongora tanszakon nincs B tagozatos tanuló.  
SNI-s tanuló néhány kollégánál előfordul, de ezeken a gyerekeken kívül még többen is vannak, akik 
valamilyen tanulási zavarokkal, problémákkal küzdenek. Nagy segítségünkre lehet Sarlós Erzsébet 
újabb előadása, aki a problémák felismerésében és azok esetleges megszüntetésében tud nekünk 
tanácsokat adni. 
 

3.3. Tanszaki hangversenyek  
 Kezdők meghallgatása: 2019. november 29. péntek 
A meghallgatás célja: a tanuló szeptembertől tar képzésének aktuális eredményeinek, hangszeres 
ismereteinek és képességeinek „felmérése”, az esetleges problémák megbeszélése, egymás munkájának 
segítése. 
„Vedd könnyedén” fesztivál koncert: 2020. április 3. péntek 
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A rendezvény célja: a gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartása; kreativitást, 
fantáziát megmozgató, zenéhez kapcsolódó ötletek megvalósítása és az élményszerzés. Ebbe a 
programba szeretnénk minél több szülőt is bevonni, mint előadót (pl.: négykezes formáció). 
 
3.4. Egyéb események, programok  

 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

Október elején közös tanszaki összejövetelt szervezünk. Témája: „kottabörze”, kotta cserebere, 

információk, ötletek átadása újabb, modern kottakiadványokról, zenékről, előadókról stb… Erre 

szükségünk van a tavaszi fesztivál műsoranyagának összeállításához. 

Az iskolai projekthéten ismét szívesen látnánk Sarlós Erzsébetet. A tanszakot még ezen kívül érdekelné 

egy előadás a zeneterápiáról, valamint az ULWILA módszerről. 

 Várható versenyek 

Ebben a tanévben is számítunk az etűdverseny-meghívásra Halásztelekről.  Ez a verseny lehetőséget ad 

arra, hogy azokat az „A”-tagozaton tanuló gyerekeket motiválja hangszerjátékuk fejlesztésére, akik az 

átlagnál több időt fordítanak gyakorlásra. A versenyre való felkészüléshez közös órákat terveztünk, ahol 

a versenyre készülő gyerekeket hallgatjuk meg, segítve egymás munkáját. 

A tanszak további célja: olyan területi versenyek, fesztiválok, iskolai versenyek stb… lehetőségeinek 
kihasználása, ami a jelenlegi „A”-tagozatos tanulóink képességeit figyelembe véve motiválná a 
gyerekeket hangszerjátékuk fejlesztésére.  
 Egyéb  

Továbbra is felkészítjük tanulóinkat az iskolák és egyéb más intézmények, szülők stb… által szervezett 

rendezvényeken való szereplésre. 

 

4. Tervezett programok időrendben 

Zenei világnapi koncert: 2019. október 
Kezdők meghallgatása: 2019. november 29. péntek (Kamaraterem) 
Tanszaki hangversenyek: 2019. december – 2020. január 
Iskolai karácsonyi koncertek 
Alapítványi farsangi bál 
Szakmai hét (február) 
Fesztivál („Vedd könnyedén” címmel): 2020. április 3. péntek (Epicentrum Rendezvényközpont) 
Tanszaki hangversenyek: 2020. április - május 
Év végi vizsgák: 2019. május 
 

Érd, 2019.08.30. 

 

Berg Andrea  

munkaközösség-vezető 
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2019/2020-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Mint minden évben, a tavalyi év legfőbb céljaként továbbra is tanulóink esztétikai nevelését határoztuk 
meg. A zeneoktatáson keresztül tudjuk fejleszteni tanulóink zene iránti érdeklődését,  lehetőséget 
teremtve ezzel az önkifejezésre, kreativitásra, ami egyben személyiségformáló hatással bír. Az idei 
tanévben ezt a kitűzött célt továbbra is folytatjuk. Feladataink között szerepel a gyermekek 
motiváltságának növelése (az elmúlt években jó példa volt erre a házi versenyünk megrendezése, amit 
az idei tanévben tovább szeretnénk folytatni), a tehetséggondozás (versenyekre való felkészítés, 
szereplési lehetőségek mind zeneiskolai, mind egyéb rendezvényeken). Az idei tanévben nagyobb 
hangsúlyt szeretnénk fordítani a tanszakon belüli szakmai összejövetelekre, hospitálásokra.  Az elmúlt 
tanévben a pedagógiai többlet-tevékenységem miatt nem tudtam időt szakítani az óralátogatásokra, 
amit az idei tanévben mindenképpen pótolnom kell.  
 
1.2. Nyári események 
Vonós tanszakunkról a nyár folyamán nem vettünk rész versenyeken, illetve kurzusokon; viszont 
néhány tanulónk aktívan részt vett a zeneiskola nyári táborában, ahol kisebb kamaracsoportokban és a 
vonószenekarban is közreműködtek. 
 
2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Tanulóink létszáma hasonlóképpen alakul, mint az elmúlt tanévben. Idén változás történt 
pedagógusaink létszáma terén: Rédai Erzsébet gordonka tanárnő nyugdíjba vonult. Az ő státuszát két 
fiatal kolléga fogja betölteni a központban és a Széchenyi iskolában.  Hegedűtanárainknál sem személyi, 
sem óraszámbeli változás nem történt. Tanárainknál az idei tanévben minősítés nem várható. Egy 
kolléga vesz részt az önértékelésben. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A elmúlt tanévben, a hangszercsere program keretén belül kaptunk néhány jó állapotban lévő új 
hangszert. Sor került a már meglévő régi hangszereink felújítására, illetve javítására, melynek összegét 
az Érdi Tankerület finanszírozta. Az idei tanévben ismét bővül a hangszerparkunk 6 hegedűvel és 2 
gordonkával. Néhány új vonó és hangszertok is kiegészíti tartozékainkat. 
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Az idei tanévben kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük tanszakunk összehangolt munkáját. Nagyobb 
hangsúlyt szeretnénk fordítani az egymás közötti kapcsolattartásra, egymás pedagógiai munkájának, 
szakmai módszereinek megismerésére, a tanszakon belüli tapasztalatok cseréjére. Ennek 
következményeként az idei tanévben elindítjuk a „bemutató tanítás” szakmai programot, ahol 
lehetőségünk lesz megismerni, megvitatni, kielemezni egymás munkáját. Továbbra is folytatjuk a már 
több éve működő „kezdő tanulóink meghallgatását” közös óra keretén belül, ahol módunkban áll 
felmérni és megbeszélni a helyes hangszerkezeléssel, -tartással kapcsolatos problémákat. Az idei 
tanévben szintén folytatjuk skála-etűd beszámolónkat, melynek célja tanulóink hangszertechnikai 
készségeinek a fejlesztése. 
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
„B” tagozatos tanulóink létszáma 9 főből áll: 8 hegedűs és 1 gordonka szakos tanulónk folytatja 
hangszeres tanulmányait „B” tagozaton.  Tanszakunkon SNI-s tanulókról nincs tudomásom, viszont akad 
néhány tanuló, akiknél egyéni tanrendet kell alkalmaznunk, illetve segítségre szorulnak a 
felzárkóztatásban. 
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
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Munkaközösségi hangversenyünk a tanév második félévében kerül megrendezésre.  Feladatunk a 
tanulóink szereplésre való nevelése, felkészítése, a színpadon való viselkedési normák elsajátítása. 
Célunk, hogy a szereplő tanulók szülei jobban megismerjék az intézményünkben folyó művészeti 
nevelést. 
 
3.4. Egyéb események, programok  
A Lukin projekthét keretében minden tanévben alkalmunk nyílik különböző előadásokat hallgatni, 
kurzusokon részt venni. Az idei tanévben 1 hegedű szakos tanulónk vesz részt az Országos Bihari János 
versenyen, Abonyban. A második félévben kerül megrendezésre a házi „Bartók duó” versenyünk. Ezzel 
a programmal szeretnénk vonzóbbá tenni diákjaink számára a kamarazenélést, az együttmuzsikáláson 
keresztül fejlesztve az egymás iránti kölcsönös figyelmet, az együttműködést. 
 
4. Tervezett programok időrendben 
Szeptember: Órabeosztások, szülői értekezletek lebonyolítása. 
Október: Zenei Világnapi hangverseny, 6-án az Érdi Kamarazenekar 30 éves Jubileumi Hangversenye, 
14-én kezdő tanulók meghallgatása közös óra keretében, őszi művész-tanári hangverseny. 
November: „B” tagozatos tanulóink hangversenye, közös hangverseny a százhalombattai zeneiskolával. 
December: 2-án bemutató tanítás szakmai program keretében, saját tanszaki hangversenyek 
lebonyolítása, Karácsonyi hangversenyek. 
Január: „B” tagozatosok első félévi beszámolója, Lukin László emlékhangverseny. 
Február: Farsangi alapítványi hangverseny, 21-én „Bartók Duók” házi verseny. 
Március: 16-án, 17-én skála-etűd beszámoló. 
Április: Tavaszi művész-tanári hangverseny, kamaracsoportok beszámolója hangverseny keretében. 
Május: 11-én Közös tanszaki hangverseny, év végi saját tanszaki hangversenyek lebonyolítása, év végi 
beszámolók. 
Június: Év végi beszámolók, tanévzárás.  
 
 
Érd, 2019, 08. 28.                                                                                               
 
 

Czidorné K. Erika  
munkaközösség-vezető 
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FÚVÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2019/2020-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az elmúlt tanév fő feladata az volt, hogy az egyre jobban túlterhelt gyerekeknek változatosabb tanórákat 
tudjunk adni, digitális eszközök bevonásával, nagyobb sikerélmények nyújtásával, a tananyagok 
aktualizálásával, színesebbé tételével, esetleg könnyítésével. Ezért a tanterveket átdolgoztuk, 
alkalmazásukat ebben a tanévben elkezdjük.  A zenei tanításban alkalmazható digitális eszközök 
használatáról belső továbbképzésen vettünk részt, ami ebben a tanévben folytatódik.  Hosszú távú cél 
volt az új felvételi rendszer tesztelése, ami előtt hangszerbemutatókat tartottunk a gyerekeknek. 
Jelentkezők voltak bőségesen, akiknek megtartása a következő feladat, hogy az átdolgozott tantervi 
követelmények szerint minél hosszabb ideig tanuljanak iskolánkban.   
 
1.2. Nyári események 
A zeneiskola nyári táborában június 17. és 21 között Csóka Gabriella, Petrus-Bölöni Júlia, Rácz Balázs, 
Tresó-Ujhelyi Ágnes, Zwickl Ágoston tartott foglalkozásokat. 4 klarinétos, 6 fuvolás, 1 furulyás és 1 
trombitás gyermek vett részt. A zárókoncerten több kamaraformáció is szerepelt, ahol a fúvós gyerekek 
énekesekkel, ütősökkel, gitárosokkal, zongoristákkal és harmonikásokkal együtt szerepeltek.  A 
fuvolisták zongoratanárunk, Rostás Zoltán hangszerelésében adták elő a Legyetek jók, ha tudtok című 
film főcímdalát. A táborban résztvevő gyerekekből álló fúvószenekar Kaszás Sándor által hangszerelt, 
német nemzetiségű gyermekdalokat adott elő. 
A produkciókban közreműködött Csóka Gabriella kollegánk lánya is, Kozelka Noémi fuvolán és pikolón. 
 
Györkös Ivett zenei pályára készülő növendékünk, ismét részt vett augusztus 12-17. között a XIV. 
Békéscsabai Nemzetközi Klarinét Szaxofon és Tárogató táborban. Aktív hallgatója volt Klenyán Csaba és 
Varga István kurzusainak.  
 
Az Érdligeti Általános Iskolából a nyár folyamán megkerestek, hogy a Diósdi úton a földszint 3. teremben 
lévő szekrényemet fel kellene cipelnem az első emeletre, mert a földszint 3. teremben hamarosan 
felcsiszolják a parkettát. Ezt még aznap megtettem, igaz az engem megkereső osztályfőnök azt is jelezte, 
hogy jó lenne, ha ott maradna a szekrényem és már nem költöznék vissza, aminek nem túlzottan 
örültem, mert a tanításhoz szükséges zongora viszont a földszinti teremben van, az emeleti terem pedig 
el van látva szintén zongorával.    
 
2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
„A” tagozatos tanulóink létszáma hasonlóan alakul, mint az előző években, „B” tagozatos növendékeink 
létszáma emelkedett: 12 fő – 6 fuvolista, 3 klarinétos, 2 trombitás, 1 harsonás gyermek.   
Tanáraink létszáma csökkent, jelenleg 4 fuvolatanár, 3 klarinét-szaxofon, és 3 rézfúvós szakos kollega 
dolgozik intézményünkben, illetve egy kollega tanít furulyát a Móra Ferenc Általános Iskolában sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek. 
Volt igazgatóhelyettesünk Petrus-Bölöni Júlia ismét tanítani fog, Páljános Anna növendékeit ő veszi át, 
illetve Balogh Bottyán növendékei Balázs Péterhez kerülnek. Maros Ákos pedig nyugdíjazását kérte, az 
ő növendékeit volt növendékünk, Rozbora Ádám tanítja.  
Az első félévben november 25-ig Baranyi Anitának fel kell töltenie portfólióját, Balázs Péternek, Csóka 
Gabriellának, Petrus-Bölöni Júliának, Rácz Balázsnak a tanév során kell az önértékelését elkészítenie. 
  
2.2. Tárgyi feltételek 
A 2019 évi hangszercsere programban iskolánk ismét részesül támogatásban. 6 fuvolát, 4 klarinétot, 2 
szárnykürtöt és 2 trombitát, 1-1 altszaxofont, tenorszaxofont, és tenorkürtöt igényeltünk.  Emellett több 
kiegészítőt: fúvókákat, szorítókat, tokokat is kértünk. A hangszerjavítási keretből is négy trombitát, egy 
kürtöt, és tenorkürtöt és tubát javítanak meg. 
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Ha beérkeznek az új hangszerek, azok a fuvolák, amelyeknek a szájrésze lekopott, használatuk már 
egészségtelen, és javításuk nem kifizetődő, a raktárba kerülnek tartalék hangszernek. Klarinét-szaxofon 
tanszakunk állománya is sokat fog javulni, és a rézfúvós tanszak hangszerállománya is megfelelő lesz. 
Egyedül Petrus-Bölöni Júlia jelezte, hogy ő szeretne még az alapítványtól fuvolát igényelni, mivel neki 
most több növendéke lesz. Természetesen, fogyó alkatrészekre és kisebb kiegészítőkre idén is szükség 
lesz, illetve az előző hangszercsere programban kapott hangszerek éves karbantartására is szükség 
lehet állapotuk megóvása miatt. 
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Az új tantervek alkalmazásával remélhetőleg kevesebb kimaradó növendékünk lesz, így többen fognak 
eljutni az alapvizsgákig, többen fognak bekerülni az iskola együtteseibe, zenekaraiba. A tanszakon ebben 
a tanévben több koncertet tartunk, amin azok a gyerekek szerepelnek, akik éppen valamilyen 
eseményre, versenyre készülnek, vagy csak kevésnek tartják az évi két koncertlehetőséget, és több 
fórumon is szeretnék magukat megmutatni.    
Mivel ezeknek a koncerteknek a megtartásával is növendékeink óráiból veszünk el, és igaz ugyan, hogy 
a tanszakon belüli óralátogatás hasznos lenne, de így azoknak a kollégáknak az órája ugyancsak 
elmaradna, akik éppen órát látogatnak, ezért mi inkább közös órákat fogunk tartani október hónapban.  
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
A tanév végi vizsgákon több új fúvós „B” tagozatos növendékkel bővültünk. Néhány esetben szakmai 
viták alakultak ki, így az új „B” tagozatosok óráját - már az év végi beszámolóban jeleztem - a tanév során 
szeretném meglátogatni, de legalább a félévi vizsgákon szeretném beszámolójukat kiemelt figyelemmel 
kísérni.  
Györkös Ivett klarinétos növendék a Békéscsabai Bartók Béla Zenei Szakgimnáziumba felvételizik, ahol 
jelenlegi tanára Rácz Balázs tanít, de emellett a budapesti Szent István Zenei Szakgimnáziumba is 
szeretne jelentkezni.  
Bársony Nelli fuvolista növendék jelenleg a zenei pálya helyett a képzőművészeti pályán való 
továbbtanulásban gondolkodik.  
Az érdi Móra Ferenc Általános Iskolában a gyógypedagógus diplomával is rendelkező Tóthné Takács 
Krisztina tanít furulyát és szolfézst sajátos nevelési igényű gyermekeknek.  
Tanáraink más helyszíneken a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában, a korábbi belső 
továbbképzéseken megszerzett ismereteiket használják. 
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
A fúvós tanszakon ebben a tanévben több közös koncertet tartunk a kamarateremben hétfői napokon 
17.30-tól.  Időpontjuk a kamaraterem foglaltságának függvényében változhat, de számunkra még a 
csütörtöki nap elfogadható. 
Három hangversenynek találtunk előzetesen témát és időpontot: 
   
November 18.  A Százhalombattán szereplő fúvós kamaraegyüttesek fellépési lehetősége 
Március 2. Felkészülés a rézfúvós versenyre 
Március 30. Kezdők hangversenye 
 
A félévi és év végi tanszaki hangversenyeket, mindenki saját maga rendezi meg december-januárban, 
illetve április-májusban. 
 
3.4. Egyéb események, programok  
 Belső továbbképzések tekintetében ebben a tanévben is célravezetőbbnek tartjuk a nem 
hangszerspecifikus előadás megszervezését, hanem inkább az egész tantestületet érintő általános zenei 
neveléssel kapcsolatos témákat.  
 Várható versenyek  
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Az országos szaxofon versenyen nem indul növendékünk, az országos fuvola-duó versenyen még nem 
tudjuk, hogy indítunk-e növendékeket, de tanév közben is befuthatnak a zeneiskolába 
versenyfelhívások. 
VII. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY 
A verseny időpontja: 2019. november 15-16. 
XI. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY 
A verseny időpontja: 2020. április 17-19. 
Saját szervezésű versenyünk: 
REGIONÁLIS RÉZFÚVÓS VERSENY 
A verseny időpontja: 2020. március 7. 
 Egyéb  
A kihelyezett tagozatok (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola) eseményein 
változatlanul részt veszünk. 
 
4. Tervezett programok időrendben 
Szeptember: Szerveződés, tanszakok felállása. 
Szeptember 2. Az Érdligeti Általános Iskola évnyitóján való szereplés: Rácz Balázs, Balázs Péter és 
Zwickl Ágoston növendékei. 
Október: Részvétel a Zene Világnapi hangversenyen. Közös órák. 
November 18. A Százhalombattán szereplő fúvós kamaraegyüttesek fellépési lehetősége. 
December: Első félévi tanszaki hangversenyek. Részvétel a központi szervezésű karácsonyi 
koncerteken. 
Január: „B”-tagozatosok vizsgája. Első félévi tanszaki koncertek. Részvétel a Lukin- napok 
rendezvényein. 
Február: Részvétel a farsangi rendezvényen.   
Március 2. Felkészülés a rézfúvós versenyre. 
Március 7. Regionális Rézfúvós Verseny.    
Március 30. Kezdők hangversenye. 
Április: Második félévi hangversenyek. XI. Országos Fuvola Duó Verseny. 
Május: Felkészülés a vizsgákra. Második félévi hangversenyek. 
Június: Vizsgák, zenei tábor. 
 
 
Érd, 2019.08.30.                           
                                                                                                                      Zwickl Ágoston – munkaközösség-vezető  
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VEGYES  MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2019/2020-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Fő célunk volt a Regionális Gitárverseny megszervezése és lebonyolítása, ami kiválóan sikerült.  
Másik a gitár-szak stabilizálása, ez az elmúlt tanév elején elindult és akkori új kollégánk sokat tett a 
színvonal emelése érdekében. Év végi távozásával és új kollégánk bevonásával idén is hasonló tervet 
kell megvalósítanunk. 
1.2. Nyári események 
Június 17-21. Zenei tábor – Urbán Tibor, Mézes Gyöngyi 
Június 23. IV. Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny – díjak:  
Molnár Bálint Ignác I. (I. kcs.); Nagy Réka I. (II. kcs.); Szokolai Lóránt I. + Tabányi Mihály fődíj  

 
2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Magánének  
Szóka Júlia : 22 diákjából  16 „A”, 3 „B”, 3 szab vál.  
Idei feladata: portfóliójának megvédése. 
Gitár  
Szabó Vincent (gyakornok), 22 növendéket fog oktatni, ebből kettő „B”-tagozatos. Új kollégánk óráit 
kedden és szerdán a Központban, hétfőn és csütörtökön a Gárdonyi iskolában tartja.  
Urbán Tibor  22 főt tanít hétfőn, szerdán, csütörtökön a központban; kedden és pénteken Érdligeten.  
Idei feladata: továbbképzésen való részvétel. 
Palatin Eduárd óraadóként szerdán és pénteken 10-12 fővel dolgozik a központ két épületében 
Harmonika  
Szokolai Zoltán 14 növendékéből, 6 „B”-tagozatos. 
Ütőhangszer 
Mézes Gyöngyi 22 fővel viszi tovább a tanszakot, “A”-tagozaton. 

 
2.2. Tárgyi feltételek 
A hangszercsere program keretében az ütőhangszer tanszak szépen fejlődik (ebben a tanévben egy 
Yamaha dobfelszerelést és egy tam-tam gongot fogunk kapni), viszont igény van újabb harmonika 
beszerzésére. Számítunk az Alapítvány segítségére is. 
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
A lemorzsolódás elkerülése érdekében igyekszünk vonzóvá tenni az egyéni órákat azzal is, hogy  a 
tananyag kiválasztásakor - lehetőség szerint - figyelembe vesszük tanítványaink kívánságait. 
A gitárosok ismét szervezni fognak egy szakmai napot, ahol megfigyelhetik egymás módszereit. Ehhez 
kapcsolódik egymás óráinak meglátogatása is, valamint közös órák szervezése.  
A versenyre induló növendékek számára előzetes meghallgatásokat szervezünk.  
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
„B”-tagozatos növendékeinkkel továbbra is törekszünk a minél magasabb színvonal elérésére (3 
magánénekes, 2 gitáros, 6 harmonikás). 
„C”-tagozatos SNI-s tanítványainkból igyekszünk kihozni a lehető legtöbbet, messzemenően 
alkalmazkodva egyéniségükhöz. 
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
Vegyestanszaki hangverseny novemberben  
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3.4. Egyéb események, programok  
 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
 Gitárosok szakmai összejövetele 
 Várható versenyek  
 Szept. 18-22. Nemzetközi Harmonikaverseny Castelfidardo (Olaszország) 
 Okt. 18-23. IV. Danubia Talents Nemzetközi hangszeres verseny  -Budapest 
 Okt.: Graz Harmonikaverseny 
 Nov. 9. Palcsó Sándor 90. születésnapja alkalmából az ének tanszak koncertje  
 Dec.: Hatvani Barokk Fesztivál (énekesek) 
 Ápr. 3-5 XVI. Országos Ütőhangszeres kamaraverseny – Vác  
 Április: Keönch Boldizsár énekversen – Balassagyarmat 
 Május: Ádám Jenő énekverseny 
 Egyéb  
 Május: Nyitnikék énekesek részvételével (Iskolán kívüli esemény)  

 
4. Tervezett programok időrendben 

 Aug. 31. Alsó utcaiak bálja – Nagy Réka, Szokolai Lóránt harmonika, Varga Gréta mv. ütő  
 Szept. 18-22. Nemzetközi Harmonikaverseny Castelfidardo (Olaszország) Szokolai Lóránt 
 Okt. 3. Zenei világnapi hangverseny 
 Okt. 5. Magyarok vására – ütősökkel a fúvószenekarban 
 Okt. 6. Az Érdi Kamarazenekar 30 éves jubileumi koncertje - ütősök részvételével 
 Okt. 18-23. IV. Danubia Talents Nemzetközi hangszeres verseny Bp. - Nagy Réka 
 Okt. 22. Őszi tanári hangverseny 
 Okt. Graz Harmonikaverseny 
 Nov. 9. Palcsó Sándor 90. születésnapja alkalmából az ének tanszak koncertje  
 Nov. 14. „B”-s tanulók koncertje 
 Nov. 25. Vegyestanszaki hangverseny 
 Dec. Hatvani Barokk Fesztivál 
 Dec. Karácsonyi hangversenyek 
 Jan. „B”-s vizsgák 
 Jan. Lukin Napok 
 Febr. Zeneiskolai farsang 
 Márc. 15. Ütősök a fúvószenekari térzenében 
 Ápr.3-5 XVI. Országos ütőhangszeres kamaraverseny – Vác (hospitálás, esetleg részvétel) 
 Ápr. Keönch Boldizsár énekverseny 
 Máj. Ádám Jenő dalverseny 

  
 
 

Érd, 2019. aug. 29.                                                                             
                                                                                                                  Mézes Gyöngyi 

                                                                                              munkaközösség-vezető 
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ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG  
MUNKATERVE 

2019/2020 TANÉV 

 
 

1. Helyzetelemzés 
 
1.1.  Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 

A tavalyi tanévben egy program kivételével (Martonvásári szakmai nap) minden tervezett feladatot, 
eseményt sikerült megvalósítanunk. Megszerveztük és beindítottuk a közös óralátogatásokat, és 
ezek után szakmai megbeszéléseket tartottunk. Ezt mindenképpen hasznosnak gondoljuk, így ebben 
a tanévben is lesznek közös óralátogatások.  Két kiemelkedő eseményünk (Ismeretterjesztő előadás 
és a Lukin Csalogánya) sikeresen lezajlott.  Kórusunk több alkalommal is színvonalas műsorral 
szerepelt, ezeken az alkalmakon lehetőség szerint ismét szeretnénk részt venni (Hotel Corinthia, 
karácsonyi koncert, Kamaracsoportok koncertje). Elindítottuk az új ZMG-s csoportok 
megszervezését. 

1.2. Nyári események  

Két kolleganőnk (Perger Judit és Schubert Tamásné) részt vett a Váci Régi Zenei napok eseményein. 

Perger Judit kétnapos továbbképzésen vett részt Balatonfüreden., melynek témái igen érdekesnek 
bizonyultak: beilleszkedési zavarok, devianciák, szenvedélybetegségek, szorongás, depresszió, 
krízisek. 

2. A tanév indításának feltételei 
  

2.1. Személyi feltételek 

Az idei tanévben hét kolléga látja el a szolfézsoktatást iskolánkban. 
Három teljes állásban dolgozó kolléganőnk: Endrődi Hajnalka, Haász Csilla, Lehotka Ildikó. 45 %-
ban Perger Judit és Schubert Tamásné, óraadóként pedig Tóthné Takács Krisztina látja el a 
feladatokat. Molnár-Farkas Magdolna igazgatóhelyettesi munkája miatt csak két csoportot tud az 
idei tanévben tanítani. Tanítási helyszíneink a Zeneiskola központi épületén kívül: Érdligeti, Túr 
utcai, Kőrösi, Gárdonyi és Marianum iskola. 

 
Tanáraink a következő helyszíneken tanítanak: 
Endrődi Hajnalka: Központ, Kőrösi iskola 
Haász Csilla: Központ, Kőrösi Iskola, Túr utca, Érdligeti iskola 
Lehotka Ildikó: Központ, Kőrösi iskola, Gárdonyi iskola 
Molnár-Farkas Magdolna: Központ  
Perger Judit: Központ, Gárdonyi iskola, Marianum  
Schubert Tamásné: Központ 
Tóthné Takács Krisztina: Móra iskola 

 
A tavalyi tanévben 49 elméleti csoportot tanítottunk, ez most 46 csoportra csökkent. 
 
Csoportok eloszlása a tagozatok között: 
Központ – 22 csoport 
Érdliget – 4 csoport 
Túr utca – 1 csoport 
Kőrösi – 12 csoport 
Gárdonyi – 3 csoport 
Marianum – 3 csoport 
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Móra – 1 csoport 
 
Haász Csilla ebben a tanévben minősítési, Endrődi Hajnalka és Schubert Tamásné önértékelési 
eljárásban vesz részt.  

 
2.2. Tárgyi feltételek 

Hangszer-ellátottságunk a tavalyi tanévben rendeződött, minden kihelyezett tagozatunkon van 
pianínó vagy digitális zongora. Ötvonalas táblákkal a kihelyezett tagozatokat elláttuk. 
Az idei tanévben szeretnénk új digitális eszközöket, programokat (EarMaster hallásfejlesztő 
szoftver, bluetooth hangszórók) beszerezni. Továbbá szeretnénk az újonnan beindított ZMG -s 
csoportok munkájához szükséges kisebb ülőalkalmatosságokat vásárolni. 
 

3. A tanév fő feladatai: 

3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok: 

- a tavalyi tanévben beindított óralátogatásokat és konzultációs megbeszéléseket szeretnénk 
tovább folytatni. Az előbbi pontban említett technikai eszközök és programok használatának 
bevezetése is célunk.  
 

- új kapcsolatok kialakítása környező települések iskoláival, az ott tanító szolfézstanárok oktatási 
módszereinek megismerése, 

 
- szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal, 

 
- iskolai kórusunk bővítése, szakmai fejlesztése, közös szereplések, fellépések a fúvós és vonós 

zenekarral. 
 

3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 

Tanszakunkon néhány év óta külön tanórán tudunk foglalkozni az SNI-s tanulókkal. A tanítás során 
ezekre a gyermekekre nagyobb figyelmet fordítunk.  
A „B”-tagozatos, zenei pályára készülő tanulókkal szintén külön tanórán tudunk foglalkozni.  
 

3.3. Tanszaki hangversenyek 
 
Kórusunk az idén várhatóan négy alkalommal lép fel: novemberben Százhalombattán, decemberben 
a Corinthia Hotelben, az iskolai karácsonyi koncerten, és az év végi kamaracsoportok koncertjén. 
 

3.4. Egyéb események, programok 
 
Az idei tanévben a Martonvásári Művészeti Iskolába szeretnénk ellátogatni. 
 

4. A tanszak tervezett programjai: 

Szeptember 
Szolfézscsoportok kialakítása és elindítása. Szülői értekezletek megtartása. 
Október 
Perger Judit kolleganőnk előadása a balatonfüredi továbbképzésről.  
November 
Szakmai nap a Martonvásári Művészeti Iskolában. 
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Kórus-fellépés Százhalombattán. 
December 
Adventi és karácsonyi koncerteken való közreműködés, szereplés.  
Január 
Ismeretterjesztő előadás a Művelődési Házban, melynek témája: népek dalai. 
Február 
Részvétel a projekthéten. 
Március 
„Lukin Csalogánya” népdaléneklési verseny szervezése és lebonyolítása. 
Április 
Törökbálinti regionális szolfézsversenyen való részvétel. Felkészülés az év végi vizsgákra, 
beszámolókra, tesztek megíratása. 
Május 
Összefoglaló órák megtartása, alapvizsgák lebonyolítása. 
Június 
A zenei táborban való aktív részvétel. 

 
 
Érd, 2019.08.30. 
 
 

 
Haász Csilla 

munkaközösség-vezető 
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A LUKIN LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÚVÓSZENEKARÁNAK 
MUNKATERVE 

2019/2020-as tanévre 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az előző tanévben kitűzött célok maradéktalanul teljesültek, de a következő tanév előkészítése nem 

teljesen sikerült.  A százhalombattai zeneiskola fúvószenekarának vezetőjével, Bolla Gáborral 

augusztusban sem tudtam személyes találkozót megbeszélni, bármennyire is igyekeztem. Csak 

telefonban és e-mailben sikerült megegyezni a közösen előadandó darabokról. 

A zenekar hangzását továbbra is fejlesztjük a Lussenburg fúvószenekari iskola segítségével. 

 

1.2. Nyári események 
Június 14.-én a zeneiskola tanévzáró ünnepélyén, a Himnusz és a Szózat eljátszása mellett az Abba 

Goldot is előadhattuk. 

A zeneiskola néhány tanára is beült a zenekarba, Szabó János és fia trombitán, Maros Ákos és Mézes 

Gyöngyi kürtön, Tresó-Ujhelyi Ágnes klarinéton, Baranyi Anita fuvolán játszott, a mű előadása jól 

sikerült. 

 

A zeneiskola táborában a résztvevő gyerekekből létrehoztam egy apró fúvószenekart. A június 21.-i 

zárókoncerten Szigetújfalun és Solymáron gyűjtött német nemzetiségű gyermekdalokat játszottunk 

Kaszás Sándor hangszerelésében. Ezek a kis darabok voltak az áprilisi Német Nemzetiségű Ifjúsági Zenei 

Verseny kötelező darabjai. (Heiko, Meiko – polka, Draussen im Wald – keringő, Zweischritt – Tanz, 

Miham a oidji Haplerin – polka). A zenekarban közreműködött Dóry Liza basszusgitáron. A koncerten 

velünk játszott Csóka Gabriella kollégánk lánya, Kozelka Noémi pikolón. 

 

Augusztus 31.-én a fúvószenekar az Alsó utcai bálon lép fel immáron ötödik alkalommal. A zenekar kis 

létszámú lesz: 12 tagú, de arányos.  A koncertre négy alkalommal próbáltunk. A fellépésre megtanultuk 

a nyáron a Bán László által átdolgozott Csendes kis falucska Tárnok c. keringőt. 

 

2. A tanév indításának feltételei 

2.1. Személyi feltételek 
A zenekarba ebben a tanévben több szolfézsból lealapvizsgázott új gyermek fog kerülni, többségüket 

már a nyári táborban megismerhettem. Beilleszkedésük nem minden esetben lesz egyszerű, sok 

türelmet fog igényelni a zenekar jelenlegi tagjaitól és karmesterétől. Ezért fontosak lesznek a 

szólampróbák, hogy az új tagok megfelelően előre elsajátíthassák a zenekari szólamokat. Sajnos Baranyi 

Anita ebben a tanévben nem vállalja a fafúvós szólampróbák megtartását, erre a feladatra Tresó-Ujhelyi 

Ágnest kértem meg. 

Mézes Gyöngyi továbbra is az ütősökkel fog foglalkozni.  

 

2.2. Tárgyi feltételek 

A 2019-es Hangszercsere program keretében 2 db szárnykürt és egy dobfelszerelés érkezik az iskolába, 

amit a zenekar tagjai is használni fognak.   

Sajnos, a jelenlegi dobfelszerelés nagydobjának az egyik lába az évzárón eltörött; ennek cseréje 

szükséges lesz, ami valószínűleg csak a dob testének újrafúrásával lesz lehetséges.  

Szeretnék egy midi billentyűzetet a számítógépes kottaírás gyorsításához: Nektar SE25 USB Midi 

kontroller billentyűzet: 16.500 Ft; illetve legalább egy új kottát is vásárolni: Steven Verhaert: Zorba the 

Greek 24.530 Ft. (2-es nehézségi fokozat.) 
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3. A tanév fő feladatai 

3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
A tanév kiemelt pedagógiai feladata lesz az új gyermekek beilleszkedésének segítése, úgy, hogy közben 

a jelenlegi tagok se unatkozzanak. Ha tisztességesen járnak a szólampróbákra, esetleg a tanórákon is 

átvéve a darabokat, a második félévre talán sikerül beilleszkedniük. Fontos részemről is a megfelelő 

nehézségű tananyagok kiválasztása.   

 

3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
A nyári táborban megismert gyerekek között vannak ügyesebb és kevésbé ügyes gyerekek is.  Egyesek 

számára indokolt lesz saját, könnyített szólam készítése, amit egyénileg kell betanítani. 

 

3.3. Tanszaki hangversenyek  
Fellépünk a zeneiskola karácsonyi hangversenyén, farsangi bálján, évzáró ünnepélyén, és a 

százhalombattai zeneiskolával való közös hangversenyen.   

 

3.4. Egyéb események, programok  
 Várható versenyek  

Ebben a tanévben ismét Országos Zenekari Verseny lesz. Rendezője a budafoki zeneiskola. A DVD 
felvételt január 24.-ig kell beküldeni. 
Eddig két országos versenyen vettünk részt. A tapasztalatokból kiindulva csak gyermek kategóriában 
szabad indulnunk, amit eddig betartottunk,  és csakis akkor érdemes nekifutnunk a megmérettetésnek, 
ha sokan vagyunk, meg tudjuk tölteni az egész színpadot a Camponában. Ez általában több (2-3) 
zeneiskola összefogásával lehetséges. Az előző versenyen ilyen példákat láttam. Jelenleg nem érzem az 
összefogás lehetőségét szomszédainkkal, mert ők is kevesen, vagy épp alakulóban vannak. Saját 
magunkban pedig csak hiányosan tudunk kiállni. 

 Egyéb  

Novemberben a százhalombattai zeneiskolával lesz közös hangversenyünk. Előzetes 
megbeszélésünkből azt tudtam meg, hogy jelenleg a százhalombattai zenekar kezdő zenekar, csak egy 
számot, a közös műsorszámnak jelölt Hancock: Watermelon Man-t tudta eljátszani az előző tanév végén, 
novemberre négy egyszerű és rövid számot szeretnének megtanulni, azt kérték, hogy mi is rövid 
műsorral készüljünk. 

 

4. Tervezett programok időrendben 

Október: Magyarok Vására 
November: Százhalombatta, a két zeneiskola közös koncertje 
December: A zeneiskola együtteseinek karácsonyi hangversenye 
Február: Farsangi bál 
Március 15. Nemzeti ünnep,  
Magyarok Vására 
Május 31. Hősök napja,  
Magyarok Vására 
Június 12. Tanévzáró ünnepély 

 
Érd, 2019.08.30. 

Zwickl Ágoston – Fúvószenekar-vezető 
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LUKIN GYERMEK VONÓSZENEKAR MUNKATERVE 
2019-2020 tanév 

 
 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
 Az elmúlt évhez hasonlóan most is a zenekar a társas muzsikálás örömét tűzte ki célul. A meglévő 
hangszeres technikai tudás magabiztossá teszi a tanulókat. Az egymásra figyelés, tolerancia, türelem, 
erősíti a közösséget, fejleszti a kreativitást, önkifejezést. A saját szólamán kívül még 3 szólamot tanul 
meg hallani és alkalmazkodni a többiekhez. A zenekar létszáma csökkenő tendenciát mutat. A ”kimenők” 
más városokban járnak egyetemre, így új zenekart kell felépíteni. A növendékek szeretik, élvezik a társas 
zenélést, de a sűrűsödő kötelező iskolai programok  és a szülők leterheltsége miatt a tagiskolákból való 
érkezés most problémás, nem közlekednek egyedül a kisebb gyerekek. 
 
1.2. Nyári események 
A tábor: mint minden évben, most is eseménydús volt. A délelőtti zenei foglalkozások, a délutáni 
kirándulós programokkal egészültek ki. (Zenei vetélkedő, Velencei tavi hajókázás, Akvárium, Budapest, 
Zeneakadémia, Hűvösvölgy, Érd Zárókoncert) 8 hegedűs és 4 csellista képviselte a vonósokat.  
 
2. A tanév indításának feltételei (személyi, tárgyi) 

2019-2020 tanév változásai: Rédai Erzsébet csellótanár és zenekari vezető nyugdíjba ment. Várjuk 
vissza. Az eddigi  szólambetanító kolléga kapta a megbízatást a zenekar irányítására. (28 éves 
szimfonikus zenekari tapasztalattal rendelkezik, opera, operett, musical műfajjal kiegészítve.)  
A tárgyi feltételek – terem, kottaállványok, stb. – változatlanok. (Szeretném, ha a zenekari teremben a 
zongora alatt lehetne egy ½ es (feles) csellót tárolni a zenekari órákra). 
 
3. A tanév fő feladatai 

Az új zenekar kialakítása. Alapvizsga után kiváltja a szolfézst a zenekar. Az 5. évfolyamtól 2 óra főtárgyi, 
2 óra zenekari foglalkozás biztosítja a heti 4 tanóra teljesítését. Akik kedvet éreznek a zenekari játékhoz, 
tanulmányaikat kiegészíthetik, és a szolfézs mellett, 3 év hangszertanulás után is bekapcsolódhatnak a 
zenekar munkájába.   
A zenekar egyéniségekből álló csapat. Segíti a tehetséget szóló-fellépésekkel, és magabiztossá teszi a 
bizonytalankodókat, hiszen 1 szólamot többen játszanak. A zenei pályára készülőknek jó gyakorlat 
későbbi tanulmányaikhoz, valamint az otthoni gyakorlást is segíti, mert fejleszti a blattolási 
(kottaolvasási) készséget, a tudatosságot.  
 
4. Tervezett programok időrendben 

 Október 1.  - A zene világnapja 
 November - Százhalombattai zeneiskolával közös hangverseny 
 December - Karácsonyi hangverseny 
 Február - Farsang    
 (Márciusi ünnepi hangv.) 
 Május – Kamara- és zenekari hangverseny 
 Június - Tanévzáró ünnepély 

 
Célom egy jól összetartó, egymásért és az örömmuzsikáért elhivatott zenekar létrehozása.  
Saját zenekar kísérje a szóló fellépőket. CÉL a sokféle zenei műfaj megismertetése és a velejáró 
hangszerkezelési technikák megtanítása. 
 
2019-08-28.                                                                                                  Horti Ágnes – vonószenekar-vezető 
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LUKIN GYEMEKKAR MUNKATERVE 
2019/2020 TANÉV 

 

1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 

A tavalyi tanév kórusunk életében nagy változásokat hozott. Létszámunk folyamatos növekedése a 
szakmai színvonal emelkedését is magával hozta. Aktív és lelkes tagjaink száma 15-20 fő között volt. Az 
első félévben kettő, a második félévben egy fellépésünk volt.  
1.2. Nyári események 
A nyár folyamán kórusunk nem lépett fel. 
 
2. Tanév indításának feltételei 

2.1. Személyi feltételek 
Iskolánk kórusát két kolléganőnk vezeti: Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A kórusművek betanításához szükséges pianínó és CD-lejátszó rendelkezésünkre áll.  
Az idei tanévben szeretnénk beszerezni a kórusmappákhoz illő bordó sálakat is. 
 
3. A tanév fő feladatai: 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 Új kapcsolatok kialakítása környező települések iskoláival. Az idei évben a Százhalombattai 
Alapfokú Művészeti Iskolába látogatunk el, és egy rövid műsorral mutatkozunk be.  

 Szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal. 
 Közös szereplések, fellépések a fúvós és vonós zenekarral. 

 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
A Kórusban a tehetséges gyerekek szólóéneklési szerepet kapnak. A felzárkóztatást szólampróbákkal 
biztosítjuk próbáinkon.  
 
3.3.        Tanszaki hangversenyek 
Kórusunk az idén várhatóan három alkalommal lép fel: novemberben Százhalombattán, decemberben 
az iskolai karácsonyi koncerten, és az év végi kamaracsoportok koncertjén. 
 
3.4.        Egyéb események, programok  
Adventi koncert a Corinthia Hotelben. Itt két kis koncertet adunk. 
 
4. A tanszak tervezett programjai: 
Szeptember 
Ismerkedés az új tagokkal, szólambeosztások. 
Október 
Felkészülés az adventi és karácsonyi fellépésekre. 
November 
Szereplés a Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskolában. 
December 
December 1. adventi koncert a Corinthia Hotelben, és az iskolai karácsonyi hangversenyen való 
részvétel. 
2. félév:  
Új kórusművek tanulása.  
Májusban fellépés az iskolai kamaracsoportok hangversenyén. 
 
Érd, 2019.08.30. 

Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna - kórusvezetők 
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A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
SZAKMAI, TANÜGYIGAZGATÁSI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK 

A feladatok végrehajtását az arra kijelölt személyek vagy csoportok ellenőrzik. 
A rendszeres és alkalomszerű óralátogatásokról a munkaközösség-vezetők, illetve az intézményvezető és a helyettesek feljegyzéseket készítenek. Az órán 
tapasztaltakat megbeszélik a pedagógussal.   
Az ellenőrzés területei konkrétan részletezve az alábbi táblázatban olvashatók. 
 

Tanügyigazgatási, munkáltatói, gazdálkodási és egyéb feladatok ellenőrzési rendje 
2019/2020-as tanév 

 
Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

MUNKÁLTATÓI FELADATOK 
Nyári karbantartások helyszíni felmérés 2019. augusztus Veres Istvánné iskolatitkár 

Pedagógus állomány (alkalmazás 
módja, kinevezés módosítás, 

státuszok, óraszámok) 
dokumentumvizsgálat 2019. augusztus 31-ig 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Alkalmazotti alapnyilvántartás 
felülvizsgálata (Kjt. 5. sz. melléklet 

alapján) 
beszámoltatás 2019.szeptember 10-ig 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Munkaügyi alkalmasság 
dokumentumvizsgálat, 

beszámoltatás 
2019. szeptember 1-ig, illetve 

tanév közben folyamatos 

Haracsi Zsuzsanna – iskolatitkár és 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Tűz- és munkavédelmi oktatás 
dokumentumvizsgálat, 

beszámoltatás 
2019. szeptember 2. 

Veres Istvánné – iskolatitkár és 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Új alkalmazottak dokumentációi 
(személyes dokumentumok, 

erkölcsi bizonyítvány, diploma, 
önéletrajz, munkaköri leírás, 

munkaügyi tájékoztató, 
rendelkezés a kötött munkaidőről 

stb.) 

beszámoltatás 2019. szeptember 5-ig 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

KIR alkalmazotti nyilvántartás 
aktualizálása 

KIR felület vizsgálata és 
beszámoltatás 

2019. szeptember 10-ig 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 
Éves beiskolázási terv 

felülvizsgálata, szükség esetén 
módosítása 

dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 11. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Személyzeti munka (besorolás, 
átsorolás, jutalmak, megbízás) 

dokumentumvizsgálat 2020. január 15-ig 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Pedagógus önértékelések dokumentumvizsgálat az éves önértékelési terv szerint 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Intézményvezetői/intézményi 
önértékelés 

dokumentumvizsgálat az éves önértékelési terv szerint 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Pedagógus továbbképzések 
dokumentumvizsgálat és 

beszámoltatás 
egész évben folyamatos 

Haracsi Zsuzsanna iskolatitkár és 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Pedagógusminősítés dokumentumvizsgálat OH által kiadott dátumok szerint 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

TANÜGYIGAZGATÁS 
Szükség esetén pótló- és 
javítóvizsga megtartása 

dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 2. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 
Munkaközösségi és zenekari 

munkatervek leadása 
munkatervek vizsgálata 2019. szeptember 2. 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Korrepetíciós órák elosztása dokumentumvizsgálat 2019. augusztus 26. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Pedagógus állomány: tanítási 
napok, terembeosztás, első 
órabeosztások időpontjai 

dokumentumvizsgálat 2019. augusztus 30. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Elméleti csoportok beosztása dokumentumvizsgálat 2019. augusztus 30. 
Molnár-Farkas Magdolna 

intézményvezető-helyettes 

Alakuló értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2019. augusztus 30. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Éves munkaterv megírása Éves munkaterv vizsgálata 2019. szeptember 11. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Pedagógus: Tanulói összesítés, 
órarendek 

dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 12. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 
Iskolai kérelmek összesítése 

(egyéni munkarend, vendégtanulói 
jogviszony) 

dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 16. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 2019. szeptember 16. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Beiratkozás (Nyilatkozat önkéntes 
adatszolgáltatásról, határozatok) 

dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 19. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Tantárgyfelosztás dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 23. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Órarend dokumentumvizsgálat 2019. október 4. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

KRÉTA E-napló dokumentumvizsgálat egész évben folyamatos vezetőség 
KIR tanulói nyilvántartás 

aktualizálása 
beszámoltatás és 

dokumentumvizsgálat 
egész évben folyamatos 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Ügyeleti rend kialakítása dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 30. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 

Adminisztrációs napok év eleje beszámoltatás 2019. szeptember 30. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Törzslapok dokumentumvizsgálat 2019. október 18-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Szülői értekezletek dokumentumvizsgálat 2019. október 18-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Statisztika dokumentumvizsgálat 2019. október 15-ig 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Művészeti alap- és záróvizsgák 
előkészítése (felhívás, jelentkezési 

lapok) 
dokumentumvizsgálat 2019. november 20. 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

 
Hagyományos hangversenyeink 

 
beszámoltatás,  

személyes ellenőrzés 

 
Éves munkatervnek megfelelően 

 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

Kötelező tanszaki hangversenyek dokumentumvizsgálat 2020. december-január 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettes 

B-tagozatosok félévi beszámolója 
dokumentumvizsgálat és 

beszámoltatás 
2020. január 20. 

Csóka Gabriella 
 intézményvezető-helyettes 

Adminisztrációs napok félév beszámoltatás 2020. január 31. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Félévi értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2020. február 3. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Következő tanév előkészítése (régi 
növendékek jelentkezési lapjai, OF, 
B-tagozatos, Összevont beszámoló 

kérelmek) 

dokumentumellenőrzés 2020. április 30. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Év végi vizsgák, művészeti alap- és 
záróvizsgák előkészítése 
(vizsgadokumentumok 

előkészítése) 

dokumentumvizsgálat  2020. április 8. 
Csóka Gabriella  

intézményvezető-helyettes 

Év végi vizsgák - beszámoltatás 

dokumentumvizsgálat 
(munkaközösségi beszámolók), 

beszámoltatás, személyes 
ellenőrzés 

Éves munkaterv szerint 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Adminisztrációs napok év vége beszámoltatás 2020. június 8. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

NYÍLT NAPOK, beiskolázás, 
képességfelmérés, felvételi 

(pótfelvételi) meghallgatások 

dokumentumvizsgálat és 
beszámoltatás 

2020. május 4. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Tanulók jutalmazása dokumentumvizsgálat 2020. június 15. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Évzáró értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2020. június 16. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

 
Ünnepélyes tanévzáró, 

bizonyítványosztás megszervezése 
 

 
beszámoltatás, helyszíni 

ellenőrzés 

 
2020. június 15. 

 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 
Rendkívüli értekezletek 

megtartása 
jegyzőkönyv éves munkaterv szerint 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Óralátogatások jegyzőkönyv éves önértékelési terv szerint 
Éves önértékelési tervben 

foglaltak alapján 
GAZDÁLKODÁS 

Beiratkozások, térítési,- tandíj 
befizetések, szülői nyilatkozatok 

dokumentumvizsgálat 2019. szeptember 19. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Térítési- és tandíjtáblázat 
összeállítása 

dokumentumvizsgálat 2019. október 18. 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Taneszközök, 
hangszernyilvántartás, 

karbantartás 
beszámoltatás egész évben folyamatos 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Költségvetési tárgyalások 
előkészítése 

dokumentumvizsgálat 
Érdi Tankerületi Központ kiadott 

dátuma szerint 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Beszerzések, havi ellátmány beszámoltatás 
egész évben minden hónap első 

hete 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

EGYÉB FELADATOK 
Kulcskönyv vezetése,  

riasztó kódok 
dokumentumellenőrzés, 

beszámoltatás 
2019. szeptember 6. 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

SzMK összejövetel jegyzőkönyv éves munkaterv szerint 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Honlap, Facebook frissítése személyes ellenőrzés folyamatos 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Kapcsolatteremtés más 
intézményekkel 

beszámoltatás folyamatos 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Közéleti tevékenység, menedzselés beszámoltatás folyamatos 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Pályázatok beszámoltatás folyamatos 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Nem pedagógusdolgozók 
munkavégzése 

 
személyes ellenőrzés 

 
folyamatos 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

Dekoráció, hirdetések állapota helyszíni ellenőrzés folyamatos 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Gyermekbalesetek megelőzése helyszíni ellenőrzés folyamatos 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

Alapítvány jegyzőkönyv 2019 októbere és 2020 márciusa 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 

 



 


