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Vezetői összefoglaló 
 

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola a 2019/2020-as tanévre szóló munkatervét „a koronavírus miatti új 
munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” szóló 1102/2020. (III.14.) Korm. 
határozat, valamint az emberi erőforrások miniszterének „a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről” 
szóló a 3/2020 (III.14.) EMMI határozat megjelenéséig sikeresen teljesítette.  

Az idei tanévet is vezetőváltással kezdtük: 2019. augusztus 16-tól új intézményvezető-helyettes kapott 
megbízást vezetői feladatok ellátására. A kolléganő kiválóan helytállt feladatkörében. Megbízható, precíz 
munkavégzése nagymértékben megkönnyítette munkánkat. Az elmúlt év tapasztalatai alapján azonban a vezetői 
feladatok elosztását újra kellett gondolni, munkakörmódosítás vált szükségessé. Ennek, és egyéb munkakörök 
feladatainak átszervezése miatt a tanév elején az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítanunk 
kellett.  E mellett szintén a tanév elején – részben jogszabály-változások miatt – módosítottuk az Informatikai és 
Adatkezelési szabályzatunkat és a Honvédelmi Intézkedési Tervünket is. Legfontosabb belső szabályozóinkat 
azonban a tanév végén újból módosítottuk. 

Az idei tanév szeptemberétől lépett életbe az új Pedagógiai Programunk, amelyet felmenő rendszerben 
vezettünk be. Kiemelt feladatunk volt a programunkban foglalt pedagógiai alapelveink és értékeink mentén 
megalkotott feladataink megvalósítása, amely a munkaközösségi munkatervekben és a személyre szóló 
tanmenetekben is megjelent. Új tantárgyként került bevezetésre a Zenei munkaképesség-gondozás. A nagy 
érdeklődés miatt az oktatás 3 osztott csoportban zajlott. A sajátos pedagógiai módszer helyi tantervbe kerülésével 
új utat nyitottunk a növendékek idegrendszerének fejlesztésére, hogy minél inkább alkalmassá tegyük őket majd 
a hangszertanulásra. A Kovács-módszer alkalmazása kiemelt jelentőségű lett a tantárgyi struktúrák között.  

Munkatervünkben további kiemelt feladatunk volt a pedagógusok felkészítése a minősítésekre. Az idei tanév 
első félévében 4 fő, a 2. félévben 1 fő pedagógus sikeres minősítési eljáráson vett részt.  A rendkívüli helyzetre való 
tekintettel 2 fő minősítése elmaradt. Tovább folytatódott a pedagógusok önértékelése is. Most már a 
nevelőtestületünk 80% -a sikeres önértékelésen van túl. Ezen kívül gondot fordítottunk arra, hogy a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően pedagógusainknak biztosítsuk az akkreditált továbbképzésben részt vevő 
pedagógusok képzési feltételeit, támogassuk a továbbképzési tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének 
teljesítését. 

Fontosnak tartottuk, hogy iskolánk elért eredményei, sikerei nyilvánvalóvá legyenek. Regisztrált 
tehetségpontként működve újabb akkreditációs eljárást indítottunk el a tanév őszén a Nemzeti Tehetségpont 
szervezete felé. Ennek eredményeképpen iskolánk ismételten Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. Az új 
pedagógiai programunk bevezetésével új eredményességi mutatót állítottunk fel, amely már a jelen beszámolóban 
is olvasható. Kiemelt eredményeink között tartjuk nyilván, hogy 3 fő növendékünk sikeres zenei középfokú 
intézménybe nyert felvételt. 

Az iskolavezetést nagy feladat elé állította a KRÉTA E-napló bevezetése és alkalmazása. Az adminisztrációs 
rendszer felállítása igen hosszú időt vett igénybe. A pedagógusok a naplót több-kevesebb sikerrel alkalmazták. A 
gondviselők részére kialakított Elektronikus Ellenőrző használatára a 2. félévtől adtunk lehetőséget. 

Az idei tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése érdekében elindítottuk online Szülői Hírlevelünket, 
amely 2 számban jelent meg. A szülők visszajelzése mindkét esetben pozitív volt. 

Hagyományos hangversenyeink, programjaink mellett kiemelkedett a Lukin Bérlet hangversenysorozat 
eseményei között is megtalálható „Bolya László” III. Regionális Rézfúvósversenyünk. Nyolc művészeti iskolából 
23 növendék jelentkezett a versenyre, akiket háromtagú zsűri értékelt. Az érdi növendékek kiváló eredményeket 
értek el. Ezen kívül számos nemzetközi, országos, regionális és helyi („Bartók duó”) versenyen, fesztiválon 
bizonyítottuk, hogy növendékeink adottságai, tanáraink szakmai kompetenciái kimagaslók. Másik kiemelkedő 
eseményünk volt a Százhalombattai Művészeti Iskolával közösen szervezett koncertünk, ahol a két iskola zenei 
együttesei léptek fel. Mindkét iskola vonós- és fúvószenekara közös műsorszámot is adott elő, ezen kívül 
gyermekkórusunk közös produkcióval szerepelt iskolánk fúvószenekarával. Külső kapcsolatainkat tovább 
erősítettük az Érdligeti Általános Iskolával, a Kisfenyves óvodával, valamint az időseket ellátó „Napfény Otthon 
Alapítvánnyal”, ahol tanáraink és diákjaink léptek fel. Részt vettünk Érd Megyei Jogú Város karácsonyi 
ünnepségén, énekkarunk pedig ismételt meghívást kapott a budapesti Hotel Chorintia-ba.  

Különös gonddal kezeljük iskolánk humán erőforrásának fejlesztését. Belső szakmai és tanügyi 
továbbképzéseink mellett az idei évben is megrendeztük Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket, melyre a 
művészeti iskolákon kívül most is általános iskolák pedagógusait is vártuk. Az idei tanévben elhangzott előadások 
a digitális oktatás elrendelésével különösen aktuálisak voltak.  
Hangszerparkunk jelentősen javult a „Hangszercsere program 2019” jóvoltából. Összesen 7.798.700 Ft értékben 
számos új hangszert sikerült az idei tanévben is használatba vennünk. Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából 1 
db harmonikát ajándékba kaptunk. A Hangszercsere Program 2019. 5.e) pontja szerinti támogatás keretében 
(1.297.400.- Ft) csak hangszeralkatrészek beszerzését kértük. A támogatás keretéből fennmaradó összeget 
(820.000.- Ft) hangszerek felújítására fordítottuk. 
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A koronavírus-járvány miatt 2020. március 16-tól digitális munkarendet kellett bevezetnünk. 
Intézményünkben a nevelés-oktatást tantermen kívül kellett megvalósítanunk. A tananyag átadását és 
ellenőrzését online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban kellett megoldanunk. Ügyelnünk 
kellett arra, hogy ennek alkalmasnak kellett lennie a tanulók tanulmányi követelményeinek teljesítésére. Ez a 
helyzet kezdetben mindenkinek óriási kihívást jelentett.  Az Oktatási Hivatal március 20-án tette csak közzé a 
távoktatást segítő módszertani anyagát, ezt megelőzően célunk csakis a tanulókkal történő digitális 
kapcsolatfelvétel, az oktatás megszervezése lehetőségeinek a feltérképezése lehetett.  
Képzésünk speciális helyzete miatt a hangszeres oktatást csakis kétféle helyzetben tudtuk elképzelni: 

1. Élő kommunikációval, ahol egy videókonferencián keresztül történik a tanítás 
2.  A tanuló videó- vagy hangfájl küldésével sajátítja el a tananyagot, amelyet a szaktanár 

viszontválaszban írásban értékel, útmutatást ad. (Ezt a változatot azonban kivételes helyzetben 
tudtuk csak elképzelni.) 

Mindkét helyzet megvalósítása kizárólag olyan számítástechnikai eszközökkel történhetett meg, amely kamerával, 
mikrofonnal és hangszóróval rendelkezik. Sajnos, az iskolai asztali számítógépeinek egyike sem felelt meg ennek 
a kritériumnak, csakis az 5 db laptop, amelyet olyan kollégáknak osztottunk ki, akik az online tanítást otthon 
nagyon nehezen tudták volna megoldani. Tanáraink döntő többsége így saját IKT eszközein valósította meg a 
digitális munkát. Tanulóinknak sajnos nem tudtunk eszközöket biztosítani.  
Elméletoktatás terén könnyebb helyzetben voltunk, hiszen a tananyag kijelölése és számonkérése elektronikus 
úton megvalósítható volt. Erre több felület is alkalmas lehetett (Pl. KRÉTA), azonban elmélettanáraink elsősorban 
e-mail útján kommunikáltak a diákokkal.  
Digitális oktatásban célunk elsősorban a meglévő ismeretek és kompetenciák fenntartása volt és csak 
másodsorban az új ismeretek átadása.  A digitális zenei tartalmak a hangszeres és elméleti oktatásban használt 
digitális platformok, digitális zenei írás-olvasás számunkra nem voltak teljesen ismeretlenek, de azért nem indult 
zökkenőmentesen az átállás. Nehéz volt ebbe úgy belecsöppenni, hogy az elméleti ismereteinket nem előzte meg 
hosszú hónapok gyakorlati tapasztalata. A rendkívüli intézkedés hatására pedagógusaink munkaterhelése 
jelentősen megnőtt. Online tanítani sokkal nehezebb volt a személyes kapcsolat hiánya, az infokommunikációs 
eszközök, olykor az internet rossz minősége miatt. Az együttzenélést kívánó tantárgyak esetében (kamarazene, 
zenekar, énekkar) az online tanítás nagyon nehezen volt alkalmazható. Ebben az esetben tanáraink felvételeket, 
zenehallgatási anyagokat küldtek ki növendékeiknek. Nehezítették munkánkat még a hangszerek hangolási 
problémái, hiányoztak az „élő” korrepetíciók, zongorakíséretek.  
A zeneiskola munkatársai azonban rendkívüli összefogásról tettek bizonyságot: egymással megosztották a 
digitális tananyagtartalmakat, saját készítésű zenei tananyagokat, zárt Facebook csoportokat hoztak létre. 
Zongorakíséreteket készítettek, amelyeket szintén megosztottak egymással. 
Tapasztalatot nyertünk azonban a tanulók otthoni gyakorlásának körülményeiről, az otthon használt saját 
hangszerek minőségéről. A szülőkkel való kapcsolattartás szorosabbá vált, jobban megismerték a pedagógusaink 
munkáját. Egyes növendékeknél azonban gondot okozott az otthoni nem megfelelő digitális környezet. Előfordult, 
hogy a családnak nem volt nyomtatója, vagy csak egy darab laptopja volt, amit több gyermek, szülő használt. Úgy 
gondolom, hogy a nehézségek ellenére kollégáim mindent megtettek annak érdekében, hogy a tanulók megkapják 
a szükséges feladatokat, információkat, segéd- és tananyagokat. Sokat köszönhetünk a szülőknek, akik 
többségükben pozitívan álltak hozzá kéréseinkhez. Igyekeztünk nem leterhelni a tanulókat, ez tükröződött az év 
végi vizsgarendünk összeállításában is. 
Pedagógusaink digitális kompetenciája sokat fejlődött ez alatt az időszak alatt. Azonban szükségszerű, hogy 
iskolánk egy esetleges későbbi hasonló vészhelyzet miatt egy egységes, távoktatásra alkalmas kommunikációs 
szoftvert használjon. Ennek kiépítési folyamata elkezdődött, bízom abban, hogy a következő tanév elején már új 
lehetőségekkel és egységes munkaformával tudunk dolgozni.  
 

SWOT analízis: Nevelőtestületünkkel az intézményünkre vonatkozóan megfogalmaztuk erősségeinket, 
gyengeségeinket.  
Erősségünk, hogy minden helyzetben támaszkodhatunk pedagógusaink szakmai felkészültségére, tapasztalatára, 
tudására. Kiváló versenyeredményeink mellett pedagógusaink magas szintű szakmai munkáját bizonyítja az iskola 
művész-tanári hangversenyein és Érd város rendezvényein való fellépésük. Nyitottak új pedagógiai módszerekre, 
amelyeket aztán gyakorlatban is szívesen és eredményesen alkalmaznak. 
Szervezeti klímánk kiemelkedő, az alkalmazottak együttműködők, amely többek között a közös zenélésben, az 
adminisztráció segítésében is megmutatkozik. Közös célunk a művészeti nevelés, melynek érdekében a belső 
tudásmegosztás, egyes pedagógiai módszerek, tapasztalatok átadása természetes és elfogadott. Zavartalan a 
kommunikáció egymás között. 
Iskolánk rendszeresen részt vesz Érd kulturális életében. 
Szükséges figyelnünk az adminisztrálások pontosságára, a határidők betartására. Mindenképpen kívánatos a belső 
környezet esztétikusabbá tétele: bútoraink, tablóink elavultak. Színesíthetjük, szépíthetjük helyiségeinket pl. a 
tanulók rajzaival, év végi vizsgalapjaikkal, hangversenyeink fényképeivel.  
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Lehetőséget látunk a szülőkkel való kapcsolattartás erősítésére közös programok szervezésével. A digitális 
munkarend bevezetésével megtapasztaltuk, hogy egy közös digitális platformmal könnyebb lenne a tanulókkal 
való kapcsolattartás.  Zeneoktatásra alkalmas digitális tartalmak (digitális tananyagcsomagok) készítése és 
megosztása tanszakonkénti közös linkfelületen nagyon időszerű. Az online oktatásban megtapasztalt pozitív 
gyakorlatokat – a zeneirodalmat egyéni tanrendben tanuló diákok esetében – alkalmazni lehet. 
Évek óta veszélyt jelent, hogy iskolánknak nincs hangversenyterme, megfelelő színvonalú és mennyiségű 
szaktanterme. Valamennyi szaktantermünkben nagy az áthallás, különösen a kamaraterem és a mellette lévő 
tanterem között. Kamaratermünk az előadásokon már nagyon szűkös, hamar elfogy a levegő, a fűtés 
egyenetlensége miatt nagyon meleg, szükséges lenne egy légkondicionáló berendezés.    
Kihelyezett tagozatainkon egyre nehezebb megoldani a délutáni hangszeroktatást. A zenetanár végtelen türelmére 
és alkalmazkodó képességére van szükség az ottani oktatás elvégzéséhez.  (Pl. nincs saját szaktanterem, zaj van, 
nem lehet időben elkezdeni a tanítást, sokszor szemét van, át kell rendezni a termet, nincs szekrény, ahol a kottát, 
kottatartót tárolni lehetne stb.) 
Tanulóink leterheltek, Érd város közlekedése nehézkes, növendékeink nehezen jutnak el a zeneóráikra.  
A nagyobb hangversenyterem hiánya magával hozza azt, hogy külső helyszíneken kell nagyobb szabású 
rendezvényeinket megtartani, ahová a hangszereket szállítani kell. A helyszínek bérlése, a hangszerek szállítása 
rendkívül költséges.  
Központi épületeink elhanyagoltak. A szaniterhelyiségek felújításra várnak, a fűtésrendszer és világításrendszer 
korszerűsítésre szorul. A három épület tetőszerkezete cserére érett.  

 
 
Érd, 2020.06.12. 
 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 
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1.  Pedagógiai folyamatok  
1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 
 
Az idei tanévben az éves munkatervünkben az alábbi kiemelt feladataink voltak: 
 

 Pedagógusminősítés 
Az idei tanév első félévében 4 fő pedagógus sikeres minősítési eljáráson vett részt.  Márciusban 1 fő pedagógus 
minősítési eljárása történt meg. A rendkívüli helyzetre való tekintettel 2 fő minősítése elmaradt.  
 

 Az idei tanévre szóló Éves Önértékelési Terv elkészítése.  
Az Éves Önértékelési Terv kidolgozásra és jóváhagyásra került a pedagógusokra, intézményvezetőre és az 
intézményre vonatkozóan. Ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása megtörtént. A 2020. évi országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzési tervből – intézményvezetői kérésre – kikerült az intézmény és az intézményvezető. 
 

 Az éves önértékelési tervben meghatározott pedagógus, intézményvezető, intézmény önértékelése a 
megadott határidőkre.  

Az idei tanévben összesen 9 fő pedagógus önértékelése zárult le, 1 fő önértékelését fel kellett függesztenünk. Mivel 
a 2020. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervből kikerült az intézmény és az intézményvezető, az 
önértékelésük az idei tanévben nem történt meg. 
 

 Éves Beiskolázási Terv módosítása. 
A dokumentum módosítása, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása megtörtént. 

 
 Az akkreditált továbbképzésben részt vevő pedagógusok képzése feltételeinek biztosítása az Éves 

Beiskolázási Tervben foglaltak szerint. 
Az Éves továbbképzési tervben foglaltak alapján 6 fő pedagógus akkreditált továbbképzésen, 1 fő 
doktorképzésben, 1 fő szakvizsgás képzésben vett részt.  
 

 Honvédelmi Intézkedési Terv módosítása személyi változások miatt. 
A dokumentum módosítása megtörtént, jóváhagyásra és elküldésre került. 
 

 KRÉTA E-napló bevezetése és alkalmazása 
A KRÉTA Elektronikus Napló adminisztrációs rendszerének felállítása megtörtént, a naplót a pedagógusok az idei 
tanévben párhuzamosan használták a papír alapú napló mellett. Az elektronikus napló bevezetése és elindítása a 
tanév elején nagy adminisztrációs terhet rótt a vezetőségre. A rendszer még mindig nem teljesen kiforrott, 
folyamatos újításon, változáson esik át, ezért annak alkalmazása folyamatos tanulást igényel. A gondviselők 
részére kialakított KRÉTA Elektronikus Ellenőrző használatára a 2. félévtől adtunk lehetőséget.  
 

 Stratégiai célok operatív lebontása: A pedagógiai program megvalósítása  
Az idei tanév szeptemberétől lépett életbe az új Pedagógiai programunk felmenő rendszerben. Kiemelt jelentőségű 
volt 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. 

 
A Pedagógiai programunk szerint történt a munkavégzés, amely a munkaközösségi munkatervekben és a 
személyre szóló tanmenetekben is megjelent.  
Éves  munkatervünk meghatározta szakmai munkánk céljait, feladatait. Pedagógiai programunk megvalósítása – 
az intézmény kedvezőtlen infrastrukturális adottságai (hangversenyterem hiánya), hangszerszállítás költségei 
miatt – a továbbiakban is sok szervezőmunkát és energiát igényel.  
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A zongora munkaközösség az 1. félévre tervezett feladatait teljesítette. Megtartották a Kotta „börzét” és a Kezdők 
meghallgatását, valamint a tanáronkénti tanszaki félévi hangversenyeket.  Részt vettek az iskola által szervezett 
koncerteken. Óralátogatásokat tartottak, segítettek a minősítésben érintett, valamint az önértékelésben érintett 
kollégáknak. 
A 2. félévben három kolléga is előadást tartott az iskola által szervezett Zenepedagógiai projekthéten. A tanszak 2. 
félévre tervezett feladatainak megvalósítását elkezdte, de a tanulók tudásukat már nem tudták megmutatni a 
március 16. utáni vészhelyzeti intézkedések miatt.  Elmaradt a „Regionális Négykezes Zongora Találkozó” 
(Dunaújváros), a „Kis kezek rejtett mesterek Zongor”A” verseny” (Halásztelek), és a „Vedd könnyedén Fesztivál”, 
valamint a 2. félévi összes tanszaki hangverseny is.  Március 16-tól minden kolléga áttért a digitális oktatásra, 
online órákat tartva a saját otthonában, saját technikai eszközeit igénybe véve.  A digitális oktatás nyújtotta 
lehetőségek között (minden hátrányával és előnyével együtt) próbálták a tanulók ismereteit az évfolyamaiknak 
megfelelő tudásanyaggal bővíteni. A tanszaki koncertek helyett (szülői kezdeményezésre) létrehoztak egy zárt 
Facebook csoportot „Piano Paradise” néven. Ebben a csoportban a tanulók saját előadásukról készült videó- és 
hangfelvételeket tölthettek fel. A feltöltött videókat előre meghirdetett időpontban „Mini koncerteken” vetítették 
le a YouTube csatornán, amelyek utólag is megtekinthetők.  
 
A vonós munkaközösség az idei tanévre tervezett mind tanszaki, mind intézményi programjait megvalósította a 
digitális munkarend bevezetéséig.  Tanulói felkészülten és színvonalasan szerepeltek az iskolai és iskolán kívüli 
programokon. Szakmai programjaik közül kiemelkedett a „Bartók Duó” vonós fesztiváljuk, valamint vonós 
szakmai napjuk, ahol bemutató tanításokkal megismerhették egymás pedagógiai módszereit, megbeszélhették a 
tanítás során felmerülő különböző szakmai kérdéseket, problémákat. A Lukin Vonószenekar színvonalas 
produkciókat mutatott be a Százhalombattai Kamara Fesztiválon, a zeneiskolai Karácsonyi és Farsangi 
hangversenyeken.  
Sajnos a rendkívüli helyzet miatt elmaradt a skála-etűd beszámolójuk, a második félévi közös tanszaki 
hangversenyük.  A digitális oktatás elrendelésével a vonós munkaközösség igyekezett helytállni a nehéz 
körülmények ellenére. 
 
A fúvós munkaközösség programjai az idei tanévben is változatosak voltak. Mind a növendékek, mind a kollégák 
igen aktívan vettek részt az iskolai és iskolán kívüli szerepléseken. Az idei tanévben is számos versenyen 
képviselték iskolánkat, ahol kitűnő eredményeket értek el: Komlói V. Gyöngyössy Zoltán fuvolatalálkozón, 
Szentendrei II. Minősítő Fuvolaversenyen, Bolya László III. Regionális Rézfúvósversenyen.  
Távlati céljuk a kimaradó gyermekek számának csökkentése volt az új tantervek használatával, ennek érdekében 
igyekeztek változatosabb módszereket használni. Október hónapban megtartották a közös óráikat. A tanév során 
összesen 4 fúvós tanszaki koncertet szerveztek, amelyeken elsősorban felvételiző és versenyre készülő 
növendékeik szerepeltek. Az előző tanév célját, a digitális taneszközök alkalmazását, a járvány kitörése miatt most 
élesben alkalmazhatták. 2 fő növendékük készült zenei középfokú intézménybe, amelyből 1 fő klarinétos sikeres 
felvételi vizsgát tett.  
 
A vegyes munkaközösség gitár, harmonika, magánének és ütős tanárok szakmai közössége. Céljaik között 
szerepelt a lemorzsolódás elkerülése, ennek érdekében a hangszeres/énekes órákat vonzóbbá tették azzal, hogy 
tanítási gyakorlatukban nyitottak a könnyebb műfajok felé. Közös programjaik között valósulhatott meg a gitár 
tanszakon tanító tanárok szakmai találkozója, így ők jobban betekinthettek egymás tanítási-nevelési módszereibe. 
A tanszak munkája színesebbé vált azzal, hogy az idei tanévben megalakulhatott egy gitáregyüttes. Rendszeresen 
részt vettek zeneiskolai és iskolán kívüli rendezvényeken. Harmonikás növendékek az idei tanévben is számos 
nemzetközi helyezést értek el. Az ütős tanulók a fúvószenekar munkájában – mint mindig – tevékenyen részt 
vettek, szinte valamennyi iskolai és egyéb rendezvényen képviselték a tanszakot. 
 
A zeneismeret munkaközösség év elején eltervezett programjai a digitális oktatás elrendeléséig sikeresen 
megvalósultak. Év elején kialakították a szolfézs és zeneirodalom csoportjaikat, megszervezték és elindították a 
Zenei munkaképesség-gondozás csoportokat is. Sikeresnek bizonyultak belső szakmai találkozóik 
(„Magatartászavar, beilleszkedési problémák, devianciák, szenvedélybetegség, depresszió, krízisek”, Kokas-
módszer”), egymás óráinak látogatása. A tanszak tanárai iskolán kívüli eseményeken is részt vettek. Programjaik 
közül kiemelkedett a Lukin Napok programsorozat részeként tartott „Néped dalai” című ismeretterjesztő 
előadásuk, amely telt ház előtt zajlott.  Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt nem került megrendezésre a 
„Lukin Csalogánya” népdaléneklési versenyük, a Martonvásári művészeti iskolába tervezett óralátogatásuk, az 
áprilisra szervezett törökbálinti Regionális Szolfézsverseny. Az online oktatás ideje alatt rendkívüli összefogással 
minden új digitális tananyagról, felvételről, játékokról értesítették egymást. Ebben a tanévben 2 fő növendéket 
készítettek fel középfokú zenei intézménybe.  
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Fúvószenekar: Az első félévben és a második félév elején a munkatervben meghatározott céljai teljesültek. 
Szeptemberben két új klarinétos és egy szaxofonos növendék csatlakozott a zenekarhoz. Munkájukat az idei 
tanévben is számos külsős tag és tanár segítette a fellépéseken. Szerepléseik: közös hangverseny a 
Százhalombattai Művészeti Iskola zenei együtteseivel, Karácsonyi hangverseny, Farsangi bál. Sajnos a koronavírus 
megjelenésével, a digitális oktatás elrendelésével számos eseményen nem tudtak részt venni: Érdligeti Általános 
Iskola fáklyás felvonulása, Magyarok Vására Érden, VIII. Fúvós Találkozó Pilisvörösváron, Nyitnikék - 
Frühlingswart Német Nemzetiségű Énekkari Találkozó az Érdi Epicentrumban. A zenekar honlapja frissítésre 
került, a kottatára néhány gyűjteménnyel gyarapodott. 
 
Vonószenekar: Az idei tanévben új zenekarvezetővel kezdte meg a munkát. Sajnos több növendék nem tudta  
vállalni a zenekari elfoglaltságot, így új együttest kellett felépíteni. A kezdeti nehézségek ellenére sikerrel 
mutatkoztak be a százhalombattai művészeti iskolával közösen rendezett hangversenyen. Az iskola karácsonyi 
hangversenyén – amelyen a zenekar kiegészült régi tagokkal és az iskola vonós tanáraival – a gyermekkórussal 
közösen előadott műsorral színesítették előadásukat. Ezen az eseményen már egy bőgőssel egészült ki a kis 
együttes. Élvezetes produkcióval léptek föl a Lukin Napokon és az iskolai Farsangi Bálon.  
Az elmúlt évhez hasonlóan a zenekar most is a társas muzsikálás örömét tűzte ki célul, hiszen a meglévő 
hangszeres technikai tudás magabiztossá teszi a tanulókat, az egymásra figyelés, tolerancia, erősíti a közösséget, 
fejleszti a kreativitást, önkifejezést.  
 
Énekkar: A gyermekkórust két kórusvezető irányítja. A kórus létszáma az idei tanévben jelentősen emelkedett 
(25-30 fő), így a kóruspróbákat a kamarateremben tartották. Kiemelt feladatuk volt az új kórustagok 
beilleszkedésének segítése, szép, egységes hangszín kialakítása. Az I. félévben 3 fő eseményük volt: közös 
hangversenyen való szereplés a százhalombattai művészeti iskolával, fellépés az iskola karácsonyi hangversenyén, 
adventi megnyitó Corinthia Budapest szállodában. Mindhárom fellépésük nagy sikert aratott. Áprilisra tervezett 
közös hangversenyük a VMG kórusával és a májusi fellépésük a kamaraegyüttesek koncertjén a rendkívüli helyzet 
miatt elmaradt. A tanév során azonban sikerült beszerezniük a kórusmappáikhoz illő bordó sálakat is. 
 

 Kiemelt feladataink 

Az idei tanévben új tantárgyként bevezetésre került a Zenei munkaképesség-gondozás. Az oktatás 2 csoportban 
zajlott, amelyből egy csoportot kettébontottunk. A foglalkozások az iskola legnagyobb alapterületű termében 
zajlottak, ahol a hely szűkössége miatt mégis nagyon átgondoltan, a helyet maximálisan kihasználva kellett a 
gyakorlatsorokat kitalálni és alkalmazni. A növendékek ezért a mozgásokon felül elsajátíthatták a türelem 
képességét, az egymásra figyelést. A sajátos pedagógiai módszer helyi tantervbe kerülésével új utat nyitottunk 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 terveztünk:  

 Közös hangverseny a Százhalombattai Művészeti Iskolával.  
Az esemény november 21-én nagy sikerrel zajlott le, ahol a két művészeti iskola fúvós- és vonószenekarai, 
valamint iskolánk gyermekkórusa szerepelt.   

 Hagyományos hangszeres versenyünk megszervezése a régió zeneiskolásainak közreműködésével.  
Bolya László III. Regionális Rézfúvós Versenyünket 2020.03.07-én rendeztük meg. 
 
Kiemelt feladatunk volt a tavaly nagy sikert aratott Tavaszi Hangszerbemutató sorozatunk megrendezése az érdi 
Zenei Könyvtárral együttműködve, melyet „hangszer-simogatóval” egészítettünk volna ki. Az eseménysorozat 
azonban a digitális munkarend elrendelésével elmaradt.  

 
 Zenei ismeretterjesztés, a Lukin Bérlet hangversenysorozat* 

 
A LUKIN BÉRLET 2019/2020 eseményei voltak: 
 

 I. ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY  
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai és vendégek 
 A program lezajlott: 2019. október 22. 
   

 II. KARÁCSONYI HANGVERSENY(EK) 
 Résztvevők: az iskola zenei együttesei, szólistái 
 A program lezajlott: 2019. december 17-18. 
 

 III.  LUKIN NAPOK 
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 A programsorozat lezajlott: 2020. január 23-24.  
 
 1.) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére 
  Résztvevők: a zeneiskola együttesei, tanulói 
 
 2.) Ismeretterjesztő előadás – Népek dalai 
  Résztvevők: a zeneiskola tanulói és tanárai 
 

 IV.  HANGSZERES REGIONÁLIS VERSENY 
 Résztvevők: a terület művészeti iskoláinak tanulói, pedagógusai 
 A program lezajlott: 2020. március 7. 
 

 V.  TAVASZI TANÁRI KONCERT 
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai  
 A program a digitális oktatás bevezetésével elmaradt. 

 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 
  
Összegezve: 
A 2019/2020-as tanév is bővelkedett eseményekben, bár a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésével 
több programunk sajnos elmaradt. 
A pedagógiai programban meghatározott zenepedagógiai céljainkat az alábbi feladatok megvalósításával értük el: 

 hangszeres egyéni és csoportos melléktárgyi tanítási órák megtartása 
 hangszeres tanszaki hangversenyekre történő felkészítés és részvétel 
 szakmai munkaközösségi hangversenyekre történő felkészítés és részvétel 
 I. félévben emelt szintű „B” tagozatos vizsgákra felkészítés és részvétel 
 házi vonósversenyre történő felkészítés és részvétel 
 külső versenyekre történő felkészítés és részvétel 
 ünnepek tiszteletére rendezett hangversenyekre való felkészítés és részvétel 
 regionális rézfúvósversenyre tanulók felkészítése, a verseny lebonyolítása 
 tanulók felkészítése év végi online hangszeres és elméleti vizsgákra, ezek szervezése, lebonyolítása 
 tanulók felkészítése hangszeres és elméleti alap- és záróvizsgákra, azok szervezése, lebonyolítása 
 zenei produkcióval részvétel a városi ünnepségeken 

 
1.2. Az intézmény alapdokumentumainak módosítása  
 
Az idei tanévben az alábbi szabályzatainkat módosítottuk: 
 
A tanév elején a Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozása a vezetői feladatok megosztásának változása 
miatt volt szükséges. Az SZMSZ függelékeként szereplő Informatikai és Adatkezelési Szabályzat kiegészítésre, 
pontosításra szorult. Mindkét dokumentumot a nevelőtestület 2019. szeptember 12-én fogadta el. 
 Az Érdi Tankerületi Központ 2020. június 3-án kelt javaslatára, a szabályzatok felülvizsgálata és 
jogszabályváltozások miatt újból módosítani kellett a Házirendünket, a Pedagógiai programunkat, a Szervezeti 
Működési Szabályzatunkat és annak függelékeit. Valamennyi dokumentumot a nevelőtestület az év végi 
értekezleten fogadta el. 
 
2.  A személyiség- és közösségfejlesztés  
2.1.  A tanulók szociális háttere 
Iskolánk egyik legfontosabb feladata a személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Iskolánk speciális 
képzése magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, az egyéni, személyre szabott nevelés-
oktatást. Ennek során hangszeres képzéseink során minden esetben a tanuló egyéni képességeinek 
figyelembevételével történik intézményünkben a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Célunk a zeneiskolás 
gyermek kreativitásának, valamint művészeti ismereteinek, készségeinek, képességeinek fejlesztésével a komplex 
személyiség kibontakoztatása. Személyiségfejlesztésünk során a tanórák keretében és a tanórán kívüli 
tevékenységekben kiemelt figyelmet fordítunk többek között az értelmi és érzelmi nevelés fejlesztésére, az 
esztétikum iránti érzékenység, fogékonyság fejlesztésére, önismeret és együttműködési kulturáltság fejlesztésére, 
az általános szépérzék fejlesztésére, a nemzeti identitás kialakítására, a nemzeti kultúra, hagyomány ápolására, 
megőrzésére. Az idei tanévben valamennyi pedagógusunknak lehetőséget biztosítottunk további tehetséggondozó 
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órák és felzárkóztató foglalkozások megtartására. Az önálló tanulás támogatása, az egyéni foglalkozások keretében 
folyamatosan biztosított a szakszerű útmutatások, eszközök révén. 
 
Az intézmény vezetése a tanulók szociális hátteréről az év eleji és félévi térítési-, tandíjbefizetések alkalmából nyer 
információkat. A kedvezményes térítési díj igénylésével kapcsolatos táblázatunk az 1. sz. mellékletben olvasható. 
 
Szaktanáraink a nevelés-oktatás alkalmával nyernek bepillantást a tanulók szociális helyzetéről. A digitális 
munkarend elrendelése még könnyebbé tette a diákok szocio-ökonómiai hátterének megismerését.  
 
2.2.  A gyermekvédelmi munka áttekintése 
2.2.1.  A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 
Zeneoktatásunk Érd egész területére kiterjed, ezért az iskolánkban tanuló gyermekek egyben a város szocio-
kulturális helyzetét is tükrözik.  A szülők is egyre inkább elfoglaltak, amely elsősorban hangversenyeink közönség-
létszámának csökkenésében mutatkozik meg.  
A gyermekek körében a továbbiakban is egyre több a sajátos nevelési igényű (SNI-s), illetve tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő. E gyermekek zenetanulását segítve pedagógiai módszertani eszköztárunk bővítésére nagy 
igény mutatkozik, hiszen jórészt ösztönösen fordulunk feléjük. Örömmel mondhatom, hogy nevelőtestületünkben 
három pedagógus is rendelkezik speciális végzettséggel, akik a tanulási nehézséggel küzdő tanulók nevelését-
oktatását képzetten irányítják. Külön csoportos felzárkóztató elméletórákat szerveztünk az SNI-s gyermekek 
számára.   
Az idei tanévben hátrányos és halmozottan hátrányos tanulónk nem volt. Veszélyeztetett diákról nem tudtunk. 
 
2.2.2.  Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása 
Kedvezményes és/vagy ingyenes oktatás (térítési- és tandíj) adatai, SNI tanulók, hátrányos, ill. halmozottan 
hátrányos tanulók létszámadatai az 1. sz. mellékletben olvashatók. 
 
2.2.3.  Szociális problémák, deviancia 
Iskolánkban a súlyos, deviáns magatartásformákat nem tapasztaljuk. 
 
2.2.4.  Prevenciós munka 
A művészeti iskolák tevékenysége a zeneoktatás mellett a deviáns magatartásformák kialakulásának és a deviáns 
cselekvések egyik leghatékonyabb megelőzési lehetősége. A szabadidő zeneiskolai foglalkozásokon való 
eltöltésével csökken a gyermekek deviáns cselekvésekre felhasználható ideje. 
 
2.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei  
Iskolánkban a közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a tanulók kompetenciáinak 
fejlesztésével összhangban történt. Nagy hangsúlyt fektettünk a zenekarok, együttesek támogatására, az iskolán 
belüli és kívüli programok, tanórán kívüli tevékenységek szervezésére. Támogattuk a pedagógusok és tanulók 
közötti folyamatos együttműködést, információcserét. 
Iskolánk alapítványa a művészeti iskolánkkal karöltve több, nagyobb eseményből álló Lukin Bérleti 
Hangversenysorozatot hirdet minden évben a zenét kedvelők számára. A koncertek túlnyomó része a Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos, és az iskola pedagógiai munkájában meghatározó erővel bíró, motiváló 
és egyben reprezentáló eseménye. A szakmai indíttatás mellett az egész tanévet felölelő hangversenysorozat célja 
az idei tanévben is változatlan volt: eddigi eseményeink bérletbe rendezésével a tanulók és szüleik tudatos 
hangversenylátogatóvá nevelése. A bérletek kiosztása szeptemberben, a beiratkozás, illetve a térítési díj 
befizetésével egyidőben történt. Az idei tanévre meghirdetett hangversenylátogató programunk keretében az a 
növendék, aki valamelyik hangversenyt meghallgatta, az pecsétet kapott az esemény helyszínén a saját bérletére. 
Az, aki a Lukin bérleten szereplő eseményeken megszerezte az összes pecsétet – a koronavírus járványra való 
tekintettel 4 pecsétet – az év végi bizonyítványosztáson jutalmat kapott. A bérletben szereplő 
hangversenyek/események, más zeneiskolai, központi szervezésű hangversennyel kiválthatók voltak. 
Az iskolaközösséget érintő kiemelt rendezvényeink voltak: 

 Lukin László bérlet megtartott hangversenyei 
 Zene világnapi koncert 
 Közös hangverseny a Százhalombattai Művészeti Iskolával 
 Félévi és év végi tanszaki hangversenyek 
 Karácsonyi hangversenyek 
 Lukin László Napok 2020 
 Alapítványi Farsangi Bál 
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2.4. Települési rendezvények, programok 
Részletezve a 3. „Eseménynaptár 2019/2020” mellékletben. 
 
2.5. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei  

 Karácsonyi ünnepi ebéd 
 Zenepedagógiai Projekthét 
 Belső továbbképzések 
 Őszi művész-tanári hangverseny 
 Munkaközösségi hangversenyek 

 
3.  Eredmények 
3.1. Tanév végi eredmények 
Iskolánk pedagógiai programjának egyik kiemelt célja, a tanulás-tanítás eredményessége. Az idei tanévben új 
mérési mutatókat állítottunk fel, amelyek a tanév végi eredményeinkkel együtt a beszámoló 1. sz. mellékletében 
olvashatók. 
 
3.2. Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint 
A 2. sz. mellékletben – „Versenyeredmények összesítő táblázata 2019/2020” – olvasható eredményeket értük el. 
 
3.3.  Továbbtanulási mutatók  
E tanévben 4 fő (1 fő hegedű, 1 fő fuvola, 1 fő klarinét, 1 fő magánének) tanuló tett középfokú zenei intézménybe 
felvételi vizsgát. Ebből 3 fő tanuló (hegedű, klarinét, magánének) felvételt nyert. 
 
3.4.  Vizsgaeredmények 
A művészeti alap/záróvizsgázó diákjaink száma az 1. sz. mellékletben olvasható. Az idei tanévben a művészeti 
alap/záróvizsgát tanulóink online formában teljesítették. 
Év végi vizsgát csak a „B”-tagozatra és az összevont beszámolóra jelentkezett tanulóink tettek, szintén online 
formában hangfájl vagy videófájl átküldésével, amelyet egy 3 fős vizsgabizottság értékelt írásban. A többi 
növendék évközi munkája alapján gyakorlati jegyet kapott. 
 
Zongora munkaközösség  
A digitális oktatás nehézségei, hiányai ellenére, a vártnál sokkal jobb minőségben előadott darabokról érkeztek 
felvételek a vizsgázóktól. Egy kollégának sikerült megoldania a négykezes játék digitális együttjátékát videón. A 
vizsgabizottság tagjai többségében nagyon jól megtanult, zeneileg is igényesen kidolgozott, szépen előadott 
vizsgaprodukciókat hallhattak, értékeltek. Minden tanuló, képességeihez mérten, igyekezett a maximumot 
nyújtani.  A vizsgabizottság 2 növendéket „B-tagozatra” javasolt.  
 
Vonós munkaközösség  
Valamennyi növendék megfelelt az év végi vizsgakövetelményeknek. 
 
Fúvós munkaközösség  
Három fuvolás tanuló lesz jövőre „B”-tagozatos. Három alapvizsgázó, valamint egy összevont vizsgát tevő 
növendéket értékelt a kijelölt vizsgabizottság. Mindegyikük megfelelt a vizsgakövetelményeknek. 
 
Vegyes munkaközösség  
A várthoz képest jól lehetett értékelni a növendékek tudását. Mind a négy alapvizsgázó (2 fő gitáros és 1-1 
harmonikás, ill. ütős) megfelelt a vizsgakövetelményeknek, a B-re felvételizők (1 fő magánénekes és 2 fő ütős) is 
alkalmasnak találtattak a magasabb szintű tanulmányok megkezdésére. 
 
Kötelező tárgy (szolfézs, zeneirodalom)  
A vizsgázók dolgozataikat időben elküldték, amelyet a kijelölt vizsgabizottsági tagok értékeltek. A felvételiző 
növendékek esetében a zeneismeret tanszak elfogadta a felvételi vizsga anyagát.  
 
3.5. Tanulói és tanári elismerések  
2019-ben elért kiváló eredményei alapján 2 fő felterjesztett tanulónk – 1 fő fuvola, 1 fő harsona – Érd Kiváló Diákja 
emlékéremben részesült. 
Lukin Év tanulója lett a munkaközösség-vezetők javaslata alapján 4 tanulónk. (1 fő 2 munkaközösségben is.) 
Lukin Aranyéremben és igazgatói dicséretben részesült versenyeredményei alapján: 12 tanuló. A vonószenekar, a 
fúvószenekar és az énekkar megválasztotta az Év tagját, akik zenei motívumot ábrázoló szobrot kaptak. Az 
érmeket és a szobrokat az iskola alapítványa által biztosított összegből készíttettük. 
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A szakmai munkaközösségek kiválasztották az év tanárait (5 fő). 
 
3.6. Lemorzsolódási mutatók 
Az év közben kimaradt tanulók számadatai az 1. sz. mellékletben olvashatók. 
 
3.7.  Elégedettségmérés eredményei 
Az idei tanévben partnereink körében nem végeztünk elégedettségmérést. 
 
3.8.  Neveltségi mutatók, a nevelő-oktató munkában elért eredmények 
Zenepedagógiai munkánk során zenei szakmai feladatainkat az általános pedagógiai elvekkel ötvözve végezzük. 
Tanulóink személyiségét sikeresen gazdagítjuk zenepedagógiai eszközeinkkel. A hangszeres egyéni képzéssel az 
egyik leghatékonyabb nevelési lehetőséget birtokoljuk. A visszajelzések szerint hatékonyan tudunk élni vele. 
 
3.9.  A belépő gyermekek felkészültsége 
Felvételi eljárásunk – munkaközösségenként, azon belül hangszerenként – egységes követelményrendszerét már 
a korábbi években felállítottuk. A tanulók alkalmassági vizsgálata már a zenei képességeken túl kiterjed egyéb 
képességekre, például mozgáskoordináció, olvasási készség, térbeli tájékozódás stb. Fontosnak tartjuk, hogy már 
a kezdet kezdetén reális képet kapjunk a gyermekek készségeiről, adottságairól. Ennek eredményeire 
támaszkodva sikeres felvételi meghallgatás esetén könnyebben tudunk egyéni tanmenetet összeállítani a tanév 
elején. Az idei tanév áprilisában tervezett felvételi meghallgatás a digitális munkarend elrendelésével elmaradt. 
Terveink szerint ez augusztus végén kerül megszervezésre. 
 
3.10.  Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
A hangszeres oktatás munkaformája a tanulóval való egyéni foglalkozás, mely során a személyes tulajdonságok, 
képességek által meghatározott igények figyelembevételével folyhat az oktatás. Tehetséges tanulóinkkal e 
tanévben is kiemelt odafigyeléssel foglalkoztunk, többletszerepléssel, versenyszereplésekkel növeltük 
motivációjukat.  
 

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

Az új Pedagógiai Programunk bevezetésével, az egyéni tanmenetek kidolgozásakor figyelembe vettük a mai kor 
követelményeit, tanulóink terhelhetőségét, a sajátos nevelési igénnyel bíró diákok teljesítményét. Az „A-
tagozaton” tanuló növendék teljesítmény-színvonalának növelése azonban nemcsak a gyermek képességétől függ, 
hanem a motivációjától és szorgalmától is. A motiváció fenntartása, növelése érdekében az idei tanévben is 
hangversenyeken, házi versenyeken vehettek részt „A” tagozatos növendékeink is. Ezeket az alkalmakat 
igyekeztünk minél színesebbé, változatosabbá tenni. 
Munkánk egész évben folyamatos volt. A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésével azonban oktató-
nevelő feladataink nehezebbek lettek. Az online kapcsolattartás nem volt zökkenőmentes, a hangszeres oktatás 
hosszú távon ilyen formában nem tartható. 
 

 „B”-tagozatos tanulóink emelt színvonalú képzése  
„B-tagozatos” tanulóink képzésére kiemelt gondot fordítottunk. Az idei tanévben tehetséggondozásra további 
külön foglalkozásokat biztosítottunk. „B-tagozatos” növendékeink emelt szintű tanterv szerint tanultak, és 
számukra kialakított vizsgarendszerben számolnak be félévkor tudásukról. A tanév végén vizsgabeszámolót tőlük 
nem kértünk. 
 
A félévi beszámolók eredménye: 
A zongora szakon nincs B-tagozatos tanuló. 
 
A vonós tanszakon tanuló „B”-tagozatosok beszámolójára a helyi tantervükben meghatározott vizsgaanyaggal 
készültek, melyen egy hangsort akkordfelbontásokkal, egy gyakorlatot és egy előadási darabot játszottak. A 
vizsgára hozott tananyag megfelelt az évfolyam követelményeinek. Tanulóik a „B”- tagozatos szintnek megfelelő, 
zeneileg kidolgozott darabokat játszottak, viszont a technikai részek a hangsoroknál és az etűdöknél néhány 
diáknál nem voltak eléggé kidolgozva.  A kotta nélküli játék csak részben valósult meg. 
 
A fúvós tanszakon a félévi beszámolón mindannyian szépen szerepeltek. A kérdéses növendékek közül egy fő 
trombita szakon tanuló növendék szépen fejlődött, 1 fő fuvolista növendék betegsége miatt nem tudott tanórákra 
járni, így éves munkáját nem tudták értékelni. 
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A vegyes munkaközösségben a B-tagozatosok félévi munkája ebben a félévben sem adott egységes képet. A 2 
tehetség-hangversenyen és a félévi beszámolón voltak remekül és kevésbé jól teljesítők.  
 

 A zenei pályára készülő tanulóink magas színvonalú felkészítése az eredményes felvételi vizsgára 
Ebben a tanévben 4 fő növendékünk (1 fő fuvola, 1 fő klarinét, 1 fő hegedű és 1 fő magánének) készült középfokú 
zenei felvételi meghallgatásra. Ebből 3 fő sikeres felvételi meghallgatást tett. 
 

 A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, felzárkóztatás 
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben működő furulya-
szolfézsoktatás az idei tanévben is eredményesen működött. A digitális munkarend elrendelésével azonban több 
nehézséggel kellett szembenéznie a pedagógusnak. Néhány gyermek családjában a megfelelő IKT eszközök nem 
álltak rendelkezésre, vagy a szülők digitális tudása nagyon minimális volt. Ezeket a nehézségeket azonban sikerült 
megoldani. 
Kevésbé ügyes tanulóinkat pedagógusaink a tanítási órák mellett felzárkóztató foglalkozáson fejlesztették. Ezen 
kívül az SNI-s és BTMN-es tanulók részére az idei tanévben is elméleti tehetséggondozó-felzárkóztató csoportot 
indítottunk. 
 

 Korai fejlesztés  
A hat év alatti korosztály számára meghirdetett foglalkozásoknak is lehetőséget biztosítottunk. Az idei tanévben 2 
„zeneovis” (4 éves kortól) és 3 „zenebölcsis” (1-4 kor) csoportot irányított egy kolléganőnk.  
 
3.11.  Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 
A tanórákon kívül egyéb eseményekre is elvisszük tanulóinkat, melyek részletesen a 3. sz. Eseménynaptár 
mellékletben olvashatók. 
Az intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul, így sikeres tradícióinkat továbbra is ápoljuk, fejlesztjük. E 
tanévben is megrendezésre kerültek hagyományos eseményeink:  

 Október 1.  Zenei Világnap alkalmából hangverseny 

 Október 22.  Őszi tanári hangverseny* 

 November 14.  „B” tagozatos tanulók hangversenye 

 December 4.  Mikulás-ünnepség a „zenetanár-babák” részére* 

 December 17-18.  Karácsonyi hangversenyek 

 Január 23-24.  Lukin Napok rendezvénysorozata*   

 Január 23.        Ismeretterjesztő előadás kicsiknek és nagyoknak* 

 Január 24.        A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – „B-tagozatosaink”   

                                         hangversenye* 

 Február 15.  Alapítványi Farsangi Bál* 

 Március 7. Hangszeres verseny a régóban tanuló diákoknak*  

 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerültek/kerülnek megvalósításra. 
 
3.12.  Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége  
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI -ben speciális zenei oktatásban részesülnek a csak szegregáltan 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulóink. A hangszert és a szolfézst is részmunkaidőben foglalkoztatott 
gyógypedagógus-énektanár tanítja. Iskolánkban e tanulókat részükre kidolgozott speciális tanterv alapján 
komplex oktatásban részesítettük, figyelembe véve a növendékek sajátos képzési igényét. A zeneoktatást végző 
pedagógus kiemelten színvonalas és eredményes munkát végzett, de a digitális munkarend elrendelésével a 
gyermekekkel való kapcsolattartás megteremtése, fenntartása nehezen ment. Ennek okai: szegénység, 
mélyszegénység, szülők munkanélkülisége. Kisebb gyerekeknél innentől kezdve elsősorban a gyakorlásra 
terelődött a hangsúly, míg a nagyobb tanulóknál az újabb ismeretek átadása könnyebben megoldható volt.   
A hat év alatti korosztály számára hirdetett zeneóvodai foglalkozások a 4-6 éves korosztály számára nyújtanak 
játékos formában zenei fejlesztési lehetőséget. E korosztály zenei nevelését ebben az évben 5 csoportban végezte 
egy kolléganő. 
Az idei tanévben is indított elméleti felzárkóztató csoportot továbbra is egy speciálisan képzett (pedagógiai-
pszichológiai) kolléganőnk látta el. 
A zenei munkaképesség, a munkabírás karbantartása, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzése és a hangszeres 
tanuláshoz szükséges fizikális és mentális alkalmasság megteremtése érdekében vezettük be az idei tanévtől a 
Zenei munkaképesség-gondozás tantárgyat. Ezt külön csoportokban, a szolfézs zenei előképző keretében az 
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általános iskolás 1. és 2. osztályos tanulóinak biztosítottuk. A Kovács-módszer bizonyos mozgásanyagait azonban 
a hangszeres órákon is tudták alkalmazni a módszert ismerő pedagógusok. 
A vonós tanszakon a Szilvay-módszerrel évekkel ezelőtt indítottunk csoportos foglalkozást. Egy, az erre 
speciálisan képzett pedagógusunk az idei tanévben 2 fő diákkal alkalmazta a „Színes húrok” módszerét 
hegedűtanításában.  
 
3.13. A statisztikai adatlap (1. melléklet) mutatóinak elemzése, indoklása  
    
A tanulólétszám alakulása évfolyamonként 
A tanév közbeni változások jellemzően az előképző és alapfokú évfolyamokat érintik. 
 

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

 Kötelező elméleti csoportok száma: 45 
 Ebből 2-3-4 évfolyamból összevont csoport: 19  
 Átlaglétszám: 10 tanuló/csoport 

 
Az idei tanévben az előző tanévhez képest 2 csoporttal kevesebbel tudtuk indítani az elméleti óráinkat, így az 
összevont évfolyammal működő elméletcsoportok magas számban működtek. Ez szakmailag igen nehéz helyzet 
elé állította elmélettanárainkat. 
 
A kamaracsoportok, zenekarok száma, összlétszáma 
A kamarazene-csoportok minimum-létszáma a jogszabálynak megfelelően 6 fő.  Az oktatott hangszer és az 
előadandó zenemű sajátosságaitól függően ez a létszám változhat. Az intézményi szinten számított átlaglétszám a 
jogszabályi 8 fős átlag fölötti érték. A zenekarok létszáma megfelelt a jogszabályi követelményeknek. 
 
Egyéb szabadon választott tantárgyat tanulók száma 
Továbbtanulni szándékozó tanítványaink számára a felvételi évében kötelezően biztosítjuk második hangszerként 
heti 1x30 perces időkeretben a zongora hangszer tanulását, egyéb esetekben lehetőség szerint. 
 
A „B” tagozatos tanulók száma, aránya  félévkor 29 fő 
  év végén 29 fő 
  
Az összlétszámhoz viszonyított arány 6%, a legmagasabb a hegedű és fuvola tantárgyak esetében. 
 
A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 
Félévkor „B”-tagozatos tanulóink tettek vizsgát. A tanév végén a digitális munkarendre való átállás miatt speciális 
online vizsgát csak az alapvizsgázó és záróvizsgázó, valamint a „B”-tagozatra jelentkező és az összevont 
beszámolót kérő növendékeinktől kértünk.  
 
4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  
4.1. A szakmai közösségek tevékenysége 
A munkaközösségek tanév elején összeállított munkatervük szerint dolgoztak. Ezek alapján készült az iskola éves 
munkaterve, melynek teljesülését februárig az iskolatanács havi ülésein vizsgáltuk.  
A digitális munkarend bevezetésével a szakmai munkaközösségek munkaértekezleten beszélték meg a lehetséges 
digitális tananyagtartalmakat, a kapcsolattartás formáit, lehetőségeit. 
A munkaközösség-vezetők félévkor és a tanév végén beszámolókban elemezték a tanévet, értékelték a munka 
eredményességét, javaslatokat tettek a következő tanévi tervezéshez.  
 
4.2. A belső tudásmegosztás formái   
Az idei tanévben is kiemelkedő eseményünk volt a február 24-28. között zajlott Pedagógiai Szakmai Projekthetünk.  
 

Időpont Téma Előadó 
február 24.  Műhelybeszélgetések Iskolánk pedagógusai 

február 25. 
"Múltunk jövője a jelenben" - Utak a régebbi korok zenéinek historikus 

megközelítéséhez 
Illés Szabolcs 
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február 26. 
A gyermek idegrendszerének érettsége és a zenetanulás hatékonysága – 

gyakorlati útmutató 
Sarlós Erzsébet 

február 27. Digitális tananyag-módszerek a hangszeres oktatásban Szerémi Márkó 
február 28. Könnyűzene a zongoraoktatásban Esze Zsolt 

A belső tudásmegosztás érdekében szervezett saját előadásaink voltak: 
 

Időpont Téma Előadó 
október 9. Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan? Szabóné Bán Ildikó 

október 16. Gitáros szakmai találkozó gitár tanszak tanárai 
október 18. „Vedd könnyedén” Zongorafesztivál repertoár Berg Andrea 
október 24. Beilleszkedési zavarok, deviancia, szorongás, depresszió, krízisek Perger Judit 
november 7. Portfólió feltöltése – hogyan? Szabóné Bán Ildikó 

november 12. KRÉTA E-napló alkalmazása Csóka Gabriella 
december 2. Vonós szakmai nap – bemutató tanítás vonós tanszak tanárai 

 
Ezeken kívül az év során megvalósult munkaközösségi értekezletek, közös tanszaki hangversenyek, előadások, 
meghallgatások, óralátogatások teremtettek lehetőséget a szakmán belüli megbeszélésekre, tapasztalatok 
átadására. 
 
4.3.  Az információátadás formái   
Az iskola működésével és a szakmai munkával kapcsolatos információátadás formái elsősorban: 

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

 
Szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 KRÉTA E-ügyintézés a 2. félévtől 
 Szülői értekezletek 
 Szülői Hírlevél, amely az idei tanévben 2 számban jelent meg 
 Aulában hirdetési felületek 
 E-mail 
 Honlap, Facebook oldal 
 Személyes beszélgetés a tanórák, hangversenyek előtt és után 

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

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

 
Folyamatos kapcsolatot tartottunk rendezvényeink szervezéséhez a Szepes Gyula Művelődési Központtal és az 
Epicentrum Rendezvényközponttal. Eseményeinkről rendszeresen tájékoztattuk a helyi médiát.  
 
A tanévben kiemelkedő kapcsolataink: 

- Zeneiskolás tanulóink az általános iskolák rendezvényein felléptek (lásd eseménynaptár),  
- Hangszerbemutatót tartottunk az Érdligeti Általános Iskolában, 
- Közös koncertet szerveztünk a Százhalombattai Művészeti Iskolával,  
- A Kisfenyves óvodában december 17-én tartottunk hangszerbemutatót,  
- Részt vettünk Érd Megyei Jogú Város karácsonyi ünnepségén, 
- Érden a „Napfény” idősek otthonában tartottunk kisebb karácsonyi bemutatót,  
- Babakoncerteket tartottunk a tanév folyamán, 
- Fúvószenekarunk részt vett az augusztusi Alsó utcai bálon,  
- Gyermekkórusunk fellépett a budapesti Hotel Corinthia –ban. 

 
A fenntartó-működtető tankerülettel való kapcsolatunk:  
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Pozitív tényező:  
 konstruktív együttműködésre képes, segítőkész munkatársak 
 a zenepedagógiai szakmai terület vonatkozásában véleménynyilvánítási lehetőség 
 szükség esetén az ügyfélfogadási idő rugalmas kezelése  
 a vezetők közötti kapcsolattartás kimagaslóan pozitív minősége 

Fejlesztendő területek: 
 karbantartással és javítással kapcsolatos el nem végzett munkálatok indoklása 
 gazdálkodással kapcsolatos rendszeres információk (pénzforgalmi adatok a hatékony gazdálkodás  

            érdekében) 
 intézményspecifikus megbeszélések szervezése  

 
6. A pedagógiai munka feltételei  
6.1. Tárgyi feltételek 
6.1.1. Az épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
Központi épületeink a Felső u. 33.-ban és 45.-ben találhatók.  
A Felső u. 33. sz. alatti épületünkben az egyéni hangszeres és csoportos elméleti órák tantermei mellett történik 
az igazgatási tevékenység. A titkári szobából nyíló intézményvezetői iroda a kevés szaktantermeink száma miatt 
olykor a tanítások helyszíne is volt. Az intézményvezető-helyettesi iroda egyben az egyik intézményvezető-
helyettes szaktanterme is. A telken fekvő hátsó ún. „kisépület” egy részében van a könyvtárszoba, illetve az ütősök 
szaktanterme, ahol rézfúvós hangszer oktatása is folyik. 
A Felső u. 45. sz. épületünkben kizárólag hangszeres oktatással foglalkozunk, itt található a hangszerraktárunk – 
amely a tavalyi tanévtől egyben szaktanterem is – és egyetlen nagyobb alapterületű, maximálisan 40 főnek helyet 
adó kamaratermünk. Ebben az épületben helyet kapott még egy kis teakonyha.  
A Felső u. 33. sz. és 45. sz. iskolaépületeinkben ad hoc jelleggel történtek karbantartások, felújítások. A 
meghibásodások javítása az Érdi Tankerületi Központ segítségével történt.  
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) Diákháló Programjának keretében az iskolai 
wififejlesztés intézményünkben is megtörtént. A fejlesztés során csatlakoztunk az eduroam hálózathoz.   
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóvoltából kiépült mindkét központi épületünkben a biztonsági 
kamerarendszer. 
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, 
 tetőszerkezet teljes felújítása,  
 külső homlokzatjavítás,  
 kerítés festése - a bejárati kapu omladozik, balesetveszélyes, a kerítés rozsdás, 
 Felső u. 33. kisépület kémény javítása, hiányzó cserepek pótlása,  
 A Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha további felújítása, 
 A Felső u. 45. épület 11-es terem 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. 

 
A tantermek kihasználtsága maximális. Az oktatás – másik iskolában is tanító pedagógusok munkaidejének 
beosztása miatt – szombati napon is folyik. Két központi épületünkben az összes tanulólétszám több mint 50%-át 
tanítjuk. 
Az intézmény nem rendelkezik a jogszabály szerint kötelezően felszerelt hangversenyteremmel, ezért a pedagógiai 
programban meghatározott nagyobb szabású hangversenyeket többnyire a város művelődési központjának 
kamara- vagy színháztermében kell megtartanunk terembérleti díj fejében.  Szintén terembérletet fizetünk az 
Érden működő keresztény szellemiségű Epicentrum Rendezvényközpontnak, amelynek kiváló akusztikájú, 
kulturált és színvonalas berendezésű előadói termében is tartottunk hangversenyeket.  
 
Telephelyeink 
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A közismereti iskolai telephelyeken a zenetanárok különböző körülmények között, jellemzően osztálytermekben 
tanítanak. Itt csak az oktatás minimális feltételei – hangszer, kottaállvány, és ha megengedi a befogadó iskola, kis 
kottaszekrény – állnak rendelkezésre. A szaktanár végtelen türelmére és alkalmazkodóképességére van szükség 
ahhoz, hogy az ottani tanítás elkezdődhessen. Több teremben nincs megfelelő pianínó vagy zongora. A köznevelési 
törvény felmenő rendszerben történő bevezetésével, a kötelező – 16 óráig – tartó foglalkozások megtartásával az 
iskolák délutáni teremkihasználtsága teljessé vált. A délutáni zeneoktatás elkezdése az általános iskolák vezetőivel 
továbbra is körültekintő egyeztetést igényel, mind a szabad termek, mind az időpontok tekintetében. 
 
6.1.2. Célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések 
Az Érdi Tankerületi Központ által havi intézményi 80.000- Ft összeg áll rendelkezésünkre az ad hoc jelentkező 
igények kielégítésére.  
 
6.1.3.  Tárgyi felszereltség  
Eszközök és felszerelések 

 Hangszerek 
A Hangszercsere Program 2019 jóvoltából összesen 7.798.700 Ft értékben számos új hangszert sikerült az idei 
tanévben 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 

szaxofon Yamaha YAS-280 altszaxofon 1 

szaxofon Yamaha YTS-280 tenorszaxofon 1 
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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* 

 
Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából 1 db harmonikát ajándékba kaptunk. 
 
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 hegedűvonó Gewa 407014 2 

1/2 hegedűvonó Gewa 407013 2 

3/4 hegedűvonó Gewa 407012 2 

4/4 hegedűvonó Gewa 407011 2 

Tétel db 

hegedűtok 1/2 Savone studient line (Mendoza) 3 

hegedűtok 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 trombitafúvóka  2 

Gator GC kemény (ABS) trombitatok  9 
 
 
* A hangszert már nem gyártják. Helyette 2 db Arnolds§Sons ABH-300 baritonkürtöt és 3 db Arnolds§Sons trombita 
fúvókát kapunk. Engedélyezése az Érdi Tankerületi Központnál folyamatban van.  
 
A támogatás keretéből fennmaradó összeget (820.000.- Ft) hangszerek felújítására fordítottuk: 

 zongora tanszak:  585.000 Ft 
 rézfúvós tanszak:  234.670 Ft 

 
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány további 166.260 Ft értékben javított és újíttatott fel még hangszereket. 
 

 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 
Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából az alábbi eszközöket sikerült vásárolnunk: 

- klarinétnádak 
- 1 db tenorkürt fúvókatok 
- 2 db trombita szordínó 
- 1 db bobó-készlet és 1 db basszus kiegészítő 
- 1 db csengettyűkészlet 
- 1 db ritmuskártya 
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- 1 db külső optikai meghajtó 
- 2 db tornapad 
- 4 db tornazsámoly 
- 1 db bordásfal  
- 2 db fogas, falborítás 
- hangszertartozékok 
- Sony hangszóró 
- szőnyegek 
- számítógépasztal 

 
Alapítványunk a tanításhoz szükséges egyéb felszerelések, berendezések vásárlását lehetőségei szerint most is 
anyagilag támogatta. Így vásárolhattunk többek között:  

- hegedűtokot, 
- hangszerkiegészítőket (hídpárna láb, hídpárna, hegedű húrkészlet, álltartó, finomhangoló), 
- 5 db zongora padot, 
- EarMaster hallásfejlesztő szoftvert, 
- harmonikatokot, 
- 9-es terembe: szőnyeget, sötétítő függönyt és fényáteresztő függönyt. 

 
 Irodai eszközök 

Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány segítségével az intézményvezető-helyettesi irodába sikerült 2 db irodai asztalt 
és egy kiegészítő kisasztalt vásárolnunk. Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából 2 db polcot sikerült beszereznünk. 
 

 Könyvtár 
A könyvtári állomány gyarapítása az idei tanévben is az alapítvány segítségével történt meg. Az első félévben 
175.000 Ft értékben, a 2. félévben 210.000 Ft értékben vásárolhattuk meg a szükséges kottákat. 
 
6.2. Személyi feltételek 
6.2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
A pedagógusok végzettségét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 
6.2.2. A humán erőforrás és az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak 

összhangja 
Az intézmény szakmai céljainak megvalósításához, pedagógiai céljainak, értékeinek biztosításához, megőrzéséhez 
igényes, felkészült zenepedagógusokkal rendelkezik.  
A zongora munkaközösség tíz pedagógusa erős, összetartó és aktív pedagógusközösség. Jellemző rájuk egyfajta 
csapatszellem. Részt vállalnak különleges, az éves hagyományos hangversenyeket tovább színesítő rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában is. Folyamatosan bővítik szakmai tudásukat és ismereteiket; 
továbbképzéseken, versenyeken, szakmai programokon vesznek részt, előadásokat tartanak. Minden tanári 
hangversenyen fellépnek, hangszeren játszó kollégákkal együttműködve.  A félévtől egy GYED-ről visszajövő 
kolléganő erősítette a csapat munkáját. 
Vonós munkaközösségünk hat vonós kollégából áll. Egy fő az idei tanévben kezdte el tanári munkáját, egy fő 
február 1-jétől lett kinevezett közalkalmazott, három fő pedig sok évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. 
Az egymás közti kapcsolattartás nem kizárólag szakmai jellegű, hanem tiszteletteljes, baráti, egymásra figyelő, 
segítő. Közös gondolkodás, egymás munkájának segítése az idei tanévben különösen előtérbe került a vonós 
szakmai napjuk megrendezésével. A munkaközösség szinte valamennyi pedagógusa aktív résztvevője volt a több 
mint 30 éve fennálló Érdi Kamarazenekar nagyobb hangversenyeinek. A Lukin Vonószenekar munkájában a 
zenekarvezető mellett további egy fő pedagógus segédkezik, szólampróbákat tart.  
A fúvós munkaközösségben 2 fő tanított fuvola-furulyát, 2 fő csak fuvolát, három fő klarinét-szaxofon-furulyát, 
három fő rézfúvó-furulyát, egy fő speciális tanterv keretében furulyát. Fúvós tanáraink túlnyomó többsége mind 
felkészültségben, mind hozzáállásban magas színvonalon dolgozik. Egy kolléganő jóvoltából fuvolás növendékeik 
az idei tanévben is sikereket értek el versenyeken. A Lukin Fúvószenekar irányítását, szakmai koordinálását nagy 
lelkiismerettel, odaadással, precizitással végzi az erre megbízott zenekarvezető, munkáját további két kolléga 
segítette.  
A vegyes munkaközösségen belül a gitárosok közösségében az idei tanévtől ismételten új pedagógus kezdte meg 
munkáját, aki elvállalta egy gitáregyüttes irányítását is. Ősszel rendezett gitáros szakmai találkozójuk sikeres volt.  
Ütőhangszeres kolléganőnk kivételes energiákkal és szakmai igényességgel végezte továbbra is zenepedagógiai 
munkáját. Tanulói és alkalomra összeállított ütőegyüttese kiemelten teljesítettek iskolai és iskolán kívüli 
eseményeken, hangversenyeken. A fúvószenekar erőssége az ütős szekció, melynek felkészítése is az ő feladata. 
Az idei tanévben is énekes tanítványaink számos iskolán belüli és kívüli programokon vettek részt, akiket több 
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évtizedes színpadi szakmai múlttal rendelkező kolléganő irányított. Iskolánk harmonikásai nemcsak 
országunkban, hanem nemzetközi versenyeken elért eredményeikkel is igazolták tanáruk kiváló szakmai 
hozzáértését. 
A zeneismeret munkaközösségben az idei tanévben hét fő pedagógus tanított. Szeptembertől elindították a Zenei 
munkaképesség-gondozás tantárgyat egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező kolléganő irányításával. 
Speciális kínálatként nem csak az egészséges gyermekekkel foglalkoznak: egy kolléganő felvállalja a SNI-s 
gyermekek zenei képzését. Az idei tanévben is egy speciálisan képzett, szakvizsgával rendelkező kolléganőnk 
tanulási problémákkal küzdő növendékekből álló felzárkóztató elméletcsoportot irányított. Harmadik éve 2 
kolléganő eredményesen vezeti az egyre nagyobb létszámmal működő kórust. Valamennyi pedagógus külső 
telephelyeken is tanít. Rendszeresen részt vesznek külső és belső továbbképzéseken, szakmai napokon, 
óralátogatásokat szerveznek, folyamatosan fejlesztik magukat, bővítik szakmai tudásukat.  
 
6.2.3.  2019/20-ban minősített pedagógusok 
Az idei tanév első félévében 4 fő pedagógus sikeres minősítési eljáráson vett részt.  Márciusban 1 fő pedagógus 
minősítési eljárása történt meg. A rendkívüli helyzetre való tekintettel 2 fő minősítése elmaradt.  
 
6.2.4. Az új pedagógusok alkalmazásának módja  
A tanév elején 5 fő új pedagógus kezdte meg munkáját intézményünkben. Ebből 4 főt közalkalmazotti 
jogviszonyban, 1 főt megbízási szerződéssel alkalmaztunk. Igyekeztünk segíteni az új kollégák beilleszkedését, a 
gyakornok mellé kijelölt mentortanár munkáját. 
 
6.2.5. Kitüntetések, kitüntetett pedagógusok  
Miniszteri Elismerő oklevélben részesült a pedagógusi pályán nyújtott eredményeiért 1 fő pedagógus. Szolgálati 
Emlékéremben részesült 1 fő pedagógus. Az idei tanévben is valamennyi munkaközösség megválasztotta az év 
tanárát.  
 
6.3. Szervezeti feltételek 
6.3.1. A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 
Egy fő kolléga doktori képzésben vett részt, egy fő kolléga pedig szakvizsgás mentori továbbképzését fejezte be. 
Tanulmányaik költségeit a továbbképzési keretből részben támogatni tudtuk. Egy fő kolléga MA diplomát, 1 fő 
kolléga tanári diplomát, 1 fő kolléga egyetemi végzettségű szakirányú diplomát szerzett.  
 
6.3.2. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 
Az eredményes és hatékony működés feltétele egyrészt a rugalmas szervezet, amely képes önmegújulásra, aktívan 
tud alkalmazkodni a változó körülményekhez. Másrészt a szervezet egésze, illetve kisebb egységei az egyértelmű, 
megvalósítható és mindenki által elfogadott kitűzött célok mentén, a szervezeti forma funkciója alapján végezzék 
munkájukat.  
A szakmai munkaközösségek tervei beépülnek az éves munkatervbe, amelynek alapja a pedagógiai programban 
megfogalmazott célok megvalósítása. A munkatervek kidolgozása, valamint azok megvalósítása során fontos a 
szakmai együttműködés. A stratégiai döntések előtt az intézményvezető számít vezetőtársai, a munkaközösség-
vezetők, illetve a tantestület véleményére.  
Nagyon fontos az egyéni célok teljesülése a szervezeten belül. Az egyéni érdekek feltárása mind az önértékelés 
folyamán, mind az egyéni beszélgetések kapcsán elengedhetetlen.  
A feladatok kiosztása során figyelembe vesszük, hogy az adott területre a legalkalmasabb ember kerüljön 
kijelölésre. Az arányos munkaterhelés sajnos még mindig nem valósult meg az intézményben.  
Fontos egy új ösztönzőrendszer kialakítása, ahol figyelembe kell venni a szervezeten belül dolgozók motivációját, 
egyéni képességeiket, amely szakmai fejlődésük kiindulási alapja lesz. 
 
6.3.3. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
Pedagógusok: 40 fő 
 Munkaközösségeink:  zongora, vonós, fúvós (fa és réz), vegyes, zeneismeret 
Pedagógiai munkát segítők:  2 fő iskolatitkár, 1 fő kottatáros-könyvtáros 
Egyéb (technikai) dolgozók: 1 fő hivatalsegéd 
 
6.3.4. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység 
Az idei tanévben az alábbi hagyományos eseményeinket tudtuk megtartani: 

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

 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerültek megvalósításra. 
 
Hagyományosan megtartottuk nemzeti ünnepeinket. 
 
6.3.5. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
Belső tudásmegosztásunk önkéntes és felkéréses alapon történt előadások formájában. A szakmai 
munkaközösségeken belüli innovációk sikeresnek bizonyultak. 
 
6.3.6. A minőségi munkára való ösztönzés formái  
Az idei tanévben is valamennyi munkaközösség megválasztotta az Év tanárát. Az idei tanévben is lezajlott 
pedagógus önértékelés lehetőséget biztosított, hogy tanáraink átfogó visszajelzést kaphassanak munkájuk 
eredményéről. Ez több kolléga esetében pozitív ösztönzésként hatott. Ezen kívül a munkaközösség-vezetők és az 
intézményvezető tanév közben történő óralátogatásai alkalmával megtörtént a pedagógusok teljesítményének 
értékelése.  
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7. A nevelőtestület beszámolót elfogadó határozata - LEGITIMÁCIÓ 
 
A 2019/20-as tanév szakmai munkájáról szóló beszámolót a nevelőtestület 2020. június 12-én megtartott szakmai 
értekezletén elfogadta. 
 

PH 
 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
  intézményvezető 
 
 
A 2019/2020-as tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
Érd, 2020. 06. 12. 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia 
 Szülői Munkaközösség elnöke 
 
 
A 2019/2020-as tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
Érd, 2020. 06. 12. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Mézes Gyöngyi 
 Intézményi Tanács elnöke 
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1. melléklet 
STATISZTIKAI ADATLAP 

a 2019/2020-es tanév beszámolójához 
 

1. Statisztikai adatok 

 
a) A tanulólétszám évfolyamonként  
 

2019/2020 Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Össz-

létszám 

1. félév (okt.1.) 22 56 116 90 67 53 37 27 16 12 7 4 507 

2. félév (febr. 5.) 29 58 114 88 64 50 34 25 15 12 7 4 500 

 
b) Az egyes tantárgyak tanulólétszáma és változásai évfolyamonként 
 

 1. félév (okt.1.) 2. félév (febr. 5.) 

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

szolfézs/zir 11 9 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 28 6 7 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 24 

zongora 5 14 34 26 22 11 13 14 8 6 2 1 156 11 16 29 24 21 10 13 14 8 6 2 1 155 

furulya 1 14 10 7 4 0 3 0 0 0 0 0 39 1 15 10 7 4 0 2 0 0 0 0 0 39 

kürt 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

trombita 0 0 1 2 4 1 1 0 1 1 1 0 12 0 0 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 11 

ütő 1 3 1 2 3 4 3 1 1 1 1 0 21 1 3 2 2 3 4 2 1 1 1 1 0 21 

magánének 0 1 5 4 4 2 3 0 0 0 0 0 19 0 1 6 4 4 1 3 0 0 0 0 0 19 

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

fuvola 0 1 15 9 3 9 4 2 1 4 0 1 49 0 1 14 9 3 9 3 2 0 4 0 1 46 

hegedű 3 7 15 11 13 6 3 3 1 0 0 2 64 8 7 15 10 12 6 3 2 1 0 0 2 66 

klarinét 0 0 8 4 2 3 1 2 0 0 0 0 20 0 0 8 4 2 3 1 2 0 0 0 0 20 

szaxofon 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

gitár 0 2 17 13 4 11 3 3 0 0 1 0 54 1 3 18 12 4 10 3 2 0 0 1 0 54 

harsona 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

baritonkürt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tenorkürt 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

gordonka 1 4 3 4 2 2 1 0 2 0 1 0 20 1 4 3 4 2 2 1 0 2 0 1 0 20 

tuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 22 56 116 90 67 53 37 27 16 12 7 4 507 29 58 113 89 64 50 34 25 15 12 7 4 500 

 
c) Október 1-jétől év közben kimaradt (tanulói jogviszonya megszűnt), illetve új (tanév közben beiratkozott) tanulók 
száma   

 

Tantárgy 
Kimaradt 
tanulók 

Új 
tanulók 

gordonka 1 - 
zenei előképző 1 3 

magánének 1 2 
furulya 1 3 
fuvola 3 - 
gitár 3 2 

hegedű 4 5 
szolfézs 3 2 
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trombita 1 - 
ütőhangszer 1 1 

zongora 11 9 

összesen 30 fő 27 fő 
 
d) A két tantárgyat tanulók száma, a heti 6 tanórát, illetve a heti 300 percet meghaladó foglalkozásokat igénybe 
vevők száma, tandíjasok száma 

 Két főtárgyasok száma: 0 fő 
 Második hangszeresek száma: 14 fő (részletezve g) pontban) 
 Heti 6 tanórát meghaladók száma: 0 fő, ebből 300 percet meghaladó: 0 fő 
 Tandíjasok száma:  I. félév 33 fő II. félév 30 fő  

 
e) A szolfézscsoportok száma, átlaglétszáma 
 

Évfolyam Csoport száma 

EK1-EK2 4 

EK2-1.o. 2 

1.o. 6 

1-2.o. 1 

2.o. 6 

Nagy 1-2-3 1 

1-2-3-5 (C) 1 

2-3.o 1 

3.o. 3 

3-4.o. 2 

4.o. 4 

4-5-6 B 1 

4-5-6-9 B 1 

Felzárkóztató 1 

ZIR 1. 3 

ZIR 1-2. 2 

ZIR 1-2-3. 1 

ZIR 2-3-4. 1 

ZIR 3-4. 1 

ZIR4. 1 

ZMG 1 

ZMG-EK2 1 

Összesen: 45 

Átlaglétszám: 10,021 

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

 1. félév – okt.1. 2. félév – febr. 5. 

Megnevezés 
Csoport 
száma 

Létszám Átlag-
létszám 

Csoport 
száma 

Létszám Átlag-
létszám 

Kamarazene – Vonós  1 6    1 6    
  
  
  
  
  

Kamarazene – Fuvola  1 6  1  6 

Kamarazene – Hegedű  2 12 2  12 

Kamarazene – Gordonka  1 6  1  6 

Kamarazene – Ütő  1 10  1 9  

Kamarazene – Zongora 2 12  0 0  

Kamarazene – Gitár  1 6  1  8 

Kamarazene – Harmonika  1 6  1  6 

Kamarazene – Fafúvós  2 13 3 18 

Fúvószenekari kamarazene  1 7 1 7 
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Kamarazene – Rézfúvós  1 6 1 6 

Fúvószenekar  1 20 1 20 

Vonószenekar  1 13 1 10 

Kórus 2 37 2 37 

Összesen: 18 160 8,8 17 151 8,8 

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

Főtárgya 2. tárgya 1. félév 2. félév 

Fuvola Zongora  2  1 

Fuvola Magánének 1 1  

Gitár Magánének 1 1  

Zongora Magánének 1 1  

Gitár Zongora  0 1 

Klarinét Zongora  1  1 

Zongora Hegedű  1 1  

Hegedű Zongora  1  1 

Zeneirodalom Harmonika 2 2  

Kürt Zongora 1  0 

Gitár Hegedű  2 2  

Zongora Fuvola  1  1 

Magánének Zongora  0 1 

Összesen: 14  14 

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

Hangszer 
Létszám 

1. félév 2. félév 

Hegedű 7  7 

Fuvola 6  6 

Klarinét 3 3  

Trombita 2  2 

Harsona 1  1 

Magánének 3  3 

Gitár 2  2 

Harmonika 5  5 

Összesen: 29  29 

 
2. A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

a) Művészeti alapvizsgára és záróvizsgára jelentkezett tanulók száma 
 

ALAPVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 2 2 

Hangszer 22 1 

Elmélet 57 5 

Összesen: 80 fő 8 fő 

 

ZÁRÓVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 4 0 

Hangszer 0 0 

Elmélet 0 0 

Összesen: 4 fő  0 fő 

 
b) Művészeti alapvizsgát és záróvizsgát tett tanulók száma  
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ALAPVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet  -  1 

Hangszer 21  1  

Elmélet 55  - 

Összesen: 76 fő  2 fő 

 
ZÁRÓVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet  2  - 

Hangszer  -  - 

Elmélet  -  - 

Összesen:  2 fő 0 fő 

 
c) A 2019/2020-as tanévre iskolánkba újonnan jelentkezett és felvett tanulók száma, tantárgyankénti megoszlása, 
zeneóvodások beiskolázási mutatói 

 

Tanszak 

2019.10.01-i 
állapot 

Ebből 
zeneóvodás 

fő fő 

gordonka 2 1 

zenei előképző 8 1 

furulya 18  

fuvola 5  

gitár 3  

harmonika 1  

hegedű 12  

szolfézs 2  

tenorkürt 1  

ütőhangszer 4  

zeneirodalom 1  

zenei munkaképesség-gondozás 12  

zongora 29 1 

Összesen: 101 3 

 
3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés 

 
a) A 2019/20-as tanévre „B”-tagozatra újonnan felvettek száma 

 
Tantárgyak Fő 

magánének 2 fő 

gitár 2 fő 

fuvola 4 fő 

klarinét 3 fő 

trombita 2 fő 

hegedű 4 fő 

Összesen: 17 fő 

 
b) A 2020/2021-es tanévre „B”-tagozatra jelentkezők száma 
 

Tantárgyak Fő 

 Zongora  2 

 Fuvola  3 

 Hegedű 2  

Magánének 1 
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Ütőhangszer 2 

Összesen:  10 

 
c) Szakirányú továbbtanulásra jelentkezettek és felvettek száma 
  

Felkészítés  felvételi vizsgára Felvételi vizsga eredménye 
4 fő 3 fő 

 
d) Versenyeredmények (lásd a 2. sz. mellékletben) 
 

e) Zenei munkaképesség-gondozásban részt vett tanulók száma 
 

EK 1. évfolyam/fő EK 2. évfolyam/fő 
7 fő 9 fő 

 
f) Szilvay-módszer alapján tanulmányokat folytató növendékek száma  2 fő 
 
g) Elmélet felzárkóztató csoportban tanulók száma 5 fő 
 
 
4. Személyi feltételek  

a) Aktív pedagógusok életkori megoszlása (okt.1.) 
 

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

3 3 1 2 8 7 4 6 3 3 
 
b) Aktív pedagógusok végzettsége    
 

Félév 
Engedélyezett 
ped. álláshely 

Pedagógus 
Létszám 

(fő) 

Pedagógusok végzettsége 

Közép-
iskola 

Főiskola  Egyetem  
Szak-

vizsgázott 
Gyakornok 

1. félév 
(okt. 1.) 

32,5 40 1 23 16 6 5 

2. félév 32,5 40 0 26 14 6 2 

 
c) Aktív pedagógus létszám (Foglalkoztatottság jellege) – és bérgazdálkodás (Okt. 1-jei állapot szerint.) 
 

Munkaviszony jellege Létszám okt. 1. Létszám év vége 
Közalkalmazotti jogviszony/teljes állás/határozatlan idő 22  24 
Közalkalmazotti jogviszony/részfoglalkoztatott/határozatlan idő 8 9  
Közalkalmazotti jogviszony/teljes állás/határozott idő 2 1  
Közalkalmazotti jogviszony/részfoglalkoztatott/határozott idő 2  0 
Óraadó 6  6 

Összesen: 40 40  

 
d) Pedagógus továbbképzés (Rendelkezésre álló összeg: 325.000 Ft) 
 

Név Támogatás 80 % Önrész  

Hász Melitta 20 000 5 000 

Peicsné Poznár Katalin 0 15 000 

Lehotka Ildikó 25 000 275 000 

Petrus-Bölöni Júlia Enikő 160 000 120 000 

Csóka Gabriella 20 000 5 000 

Schubert Tamásné 16 000 4 000 

Összesen támogatás: 241 000 
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Útiköltség: 0 

 
5. Gyermekvédelmi munka (HH, HHH), SNI, BTMN-es tanulók ellátása  

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

 
2019/2020 

1. félév 2. félév 

Kedvezményes térítési- tandíjban részesülők száma 13 fő 13 fő 

Ingyenes oktatásban részesülők száma 11 fő 11 fő 

 ebből SNI tanulók száma 11 fő 11 fő 

 ebből hátrányos ill. halmozottan 
hátrányos tanuló 

0 fő  0 fő  

Kedvezményben részesülők száma összesen: 24 fő 24 fő 
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VERSENYEREDMÉNYEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 
2019/2020  

 

Tanév A verseny típusa 
A verseny 
száma/db 

Részt vevő 
diákok 

száma/fő 

Elért eredmények 

Helyezések/db Egyéb eredmények/db 

1. 2. 3. 4 -10. 
Külön-

díj  
Tovább-

jutás 
Egyéb 

2019/2020 

Nemzetközi 3 3 1   1   1 fő 12. hely 

Országos 2 4       
1 fő Arany fokozat 
2 fő Ezüst fokozat 

1 fő Bronz fokozat 
Országos-

területi 
         

Megyei          

Regionális 2 7 1 3 1    
1 fő ezüst minősítés 

1 dicséret 

Helyi 1 40       

4 fő Kiemelt arany 
18 fő arany 
12 fő ezüst 
6 fő bronz 

 

Összesen:  8 54 2 3 1 1   

4 fő kiemelt arany 
19 fő arany 
15 fő ezüst 
7 fő bronz 

1 fő dicséret 
1 fő 12. hely 
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3. melléklet 

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 Géza 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 
 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.  Baba-mama klub 
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 Helyszín:  Csuka Zoltán Gyerekkönyvtár 
 Felelős: Tóth Andorné 
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 
1. Hangszerbemutató az Érdligeti Általános Iskolában, 9.00 és 10.00 
 Helyszín: Érdligeti Általános Iskola 
 Résztvevők:  Tóth Andorné, Németh Ferenc, Lakatos Sára, Tresó-Ujhelyi Ágnes, Gergely Annamária, 

Mézes Gyöngyi, Urbán Tibor, Zwickl Ágoston, Szokolai Zoltán növendéke 
1. kedd Zene Világnapi Hangverseny  
 Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
3-18. XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny – Területi válogatók, Budapest 
4. Törzslapok leadásának határideje 
5. Pedagógusok Világnapja 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
6.  Érdi Kamarazenekar 30. éves Jubileumi hangversenye 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 17.00 óra 
 Felelős: Rédai Erzsébet 
 Közreműködött:  Baranyi Anita – fuvola és a budapesti Medicantare vegyeskar (karnagy: Tőri Csaba) 
9. Alapítványi ülés, 8.00 óra 
10. 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, 13.30-tól 
 Helyszín:  Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
14. VI. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei fesztivál – nevezési határidő 
15. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
16. Gitáros Szakmai találkozó, 11.00 óra 
 Helyszín: Lukin AMI, Felső u. 33. 5-ös terem 
 Résztvevők: gitár szakos pedagógusok 
 Felelős: Mézes Gyöngyi munkaközösség-vezető 
17. Pedagógusminősítés, 10.30-tól 
 Helyszín: Felső u. 33. és 45. 
 Résztvevő: Szóka Júlia 
 Felelős: intézményvezető 
18. Zongora tanszaki összejövetel, 10.00 óra 
 Téma:  „Vedd könnyedén” fesztivál repertoár 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Felelős: Berg Andrea munkaközösség-vezető 
19. Kiállítás megnyitó – vendégszereplés 
 Helyszín: Érd-Parkvárosi Közösségi Ház 
 Résztvevők: Unyatinszki Balázs – hegedű, Nagy Réka – harmonika 
 Felelős: Czidorné K. Erika, Németh Ferenc, Szokolai Zoltán 
19-23.  IV. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny 
 Helyszín: Vác 
 Résztvevő: Nagy Réka – harmonika 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
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21. Földünkért világnap 
22.  Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
23. Nemzeti Ünnep 
24. Zeneismeret Belső szakmai továbbképzés, 11.00 óra 
 Téma: Beilleszkedési zavarok, deviancia, szorongás, depresszió, krízisek 
 Előadó: Perger Judit 
 Helyszín: Lukin AMI, Felső u. 33. 
 Felelős: Haász Csilla – munkaközösség-vezető 
25.  Baba-mama klub 
 Helyszín:  Csuka Zoltán Gyerekkönyvtár 
 Felelős: Tóth Andorné 
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 
  
NOVEMBER 

1. Mindenszentek 
4. Őszi szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
5.  Szülői Szervezet Választmánya – alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
 Felelős: intézményvezető 
7. Szakmai megbeszélés 11.00 óra – Portfólió feltöltése – hogyan? 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: Baranyi Anita, Hász Melitta, Módra Elvira 
 Felelős: intézményvezető 
11. Vonós tanszaki hangverseny, 17.30. 
 Résztvevők: Unyatinszky Balázs, Lukin vonószenekar 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: Czidorné K. Erika, Horti Ágnes 
12. KRÉTA E-napló alkalmazása 
 Résztvevők: tantestület 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: Csóka Gabriella és Molnár-Farkas Magdolna 
13-14. VI. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei fesztivál 
 Helyszín: Abony 
 Résztvevő: Unyatinszki Balázs 
 Felelős: Czidorné Kerecsányi Erika szaktanár 
14. „B” tagozatos tanulóink hangversenye – Tehetséghangverseny  
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 18.00 óra 
 Résztvevők: iskola „B”-tagozatos tanulói  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
15. Babakoncert 
 Helyszín: Felső u. 45/Kamaraterem, 10.00 óra 
 Résztvevők: Berg Andrea, Gergely Virág 
 Felelős: Gergely Virág 
15-16. VII. Országos Szaxofonverseny 
 Helyszín: Pomáz 
18. Fúvós tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 45/Kamaraterem, 18.00 óra 
 Résztvevők: Fúvós tanszak tanulói 
 Felelős: fúvós munkaközösség-vezető 
19. Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevő: Haász Csilla és Papné Tóth Zsuzsanna 
 Felelős: intézményvezető 
19. Közös próba a Százhalombattai művészeti iskola fúvószenekarával, 17.00-19.00 
 Helyszín: Százhalombattai AMI 
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 Felelős:  Zwickl Ágoston 
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 zenekarai, kórusa 
 Felelős: intézményvezető 
22.  Zongora munkaközösség – Kezdők meghallgatása, 14.00 óra 
 Helyszín: Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora szakos kezdő tanulók  
 Felelős: zongora munkaközösség-vezető 
22. V. Gyöngyössy Zoltán Országos Fuvolatalálkozó 
 Helyszín: Komló 
 Résztvevők: fuvola szakos tanulók 
 Felelős:  Vida Orsolya 
23. Ének tanszak hangversenye Palcsó Sándor tiszteletére 
 Helyszín: Zenei könyvtár, Érd 
 Résztvevő: Iváncsics Noémi, Takács Máté - magánének 
 Felelős: Szóka Júlia 
25. Vegyes tanszaki hangverseny, 18.30 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: Vegyes munkaközösség-vezető 
25-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  
28. Kőrösi iskola gála – válogató 
 Helyszín: Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. 
 Részvevők:  Tápai Zita, Eötvös Anna, Fremda János, Brunczvik Emese zongora 
 Felelős: Hász Melitta 
28-31. Intertalent 2019 Nemzetközi Harmonikaverseny 
 Helyszín: Dunaszerdahely (Szlovákia) 
 Résztvevő: Nagy Réka - harmonika 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
29.  Baba-mama klub 
 Helyszín:  Csuka Zoltán Gyerekkönyvtár 
 Felelős: Tóth Andorné 
29. Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevő: Tankó Eszter 
 Felelős: intézményvezető 
29-01. XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny 
 Helyszín: Szombathely 
 
DECEMBER 

1. Lukin Gyermekkórus fellépése  
 Helyszín: Hotel Corinthia Budapest 
 Közreműködött: Szirmai Tünde - fuvola 
 Felelős: Haász Csilla, Molnár-Farkas Magdolna 
1-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  
2. Vonós szakmai nap – bemutató tanítás, 12.00-15.00 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
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4. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 16.00 óra 
 Résztvevők: kollégáink 10 év alatti gyermekei és szüleik  
 Felelős: intézményvezető 
6.  Baba-mama klub 
 Helyszín:  Csuka Zoltán Gyerekkönyvtár 
 Felelős: Tóth Andorné 
6. Mikulás 
10. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
13. Babakoncert 
 Helyszín: Felső u. 45/Kamaraterem, 10.00 óra 
 Résztvevők: Berg Andrea, Gergely Virág 
 Felelős: Gergely Virág 
15. Eszperantó Szövetség Zamenhof ünnepély és karácsonyi műsor 
 Helyszín: Budapest 
 Résztvevők: Ütőegyüttes 
 Felelős: Mézes Gyöngyi 
15. Érdi Kamarazenekar Adventi Hangversenye, 17.00 óra 
 Helyszín: Érdi Evangélikus Templom (Thököly u.) 
 Felelős: Rédai Erzsébet 
 Közreműködik: Orosz Dóra – szoprán és a budapesti Medicantare Vegyeskar (karnagy: Tőri Csaba) 
16. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Karácsonyi műsor 16.00 óra 
 Helyszín: Finta fogadó 
 Résztvevők: Lukin László AMI növendékei 
 Felelős: Intézményvezető 
17. Karácsonyi Hangszerbemutató, 10.00 
 Helyszín: Kisfenyves Óvoda 
 Résztvevők: Tóth Andorné, Csóka Gabriella, Molnár-Farkas Magdolna, Haász Csilla, Perger Judit, 

Módra Elvira, Mézes Gyöngyi, Balázs Péter, Urbán Tibor  
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, Fremda János és Tápai Zita – 

zongora 
 Felelős: Hász Melitta 
19. Karácsonyi köszöntő 16.00 
 Helyszín: Napfény Otthon Árpád u.  
 Résztvevők: Lukin László AMI tanulói 
 Felelős: Intézményvezető 
19. Őrmezei Általános Iskola karácsonyi műsora 
 Helyszín: Budapest  
 Résztvevők: Boda Zsolt Csaba - zongora 
 Felelős: Berg Andrea szaktanár 
20. Érdligeti Általános Iskola karácsonyi ünnepség – gyermekkórus kísérése 
 Közreműködik: Haász Csilla – zongora 
21. Érdi Kamarazenekar Adventi Hangversenye, 18.00 óra 
 Helyszín: Bp. Kelenföldi Szt. Gellért Templom 
 Felelős: Rédai Erzsébet 
 Közreműködik: Orosz Dóra – szoprán és a budapesti Medicantare Vegyeskar (karnagy: Tőri Csaba) 
22. Téli napforduló 
22.  Budai Baptista Gyülekezet 
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 Helyszín: Budapest  
 Résztvevők: Boda Zsolt Csaba - zongora 
 Felelős: Berg Andrea szaktanár 
25. Budai Baptista Gyülekezet 
 Helyszín: Budapest  
 Résztvevők: Boda Zsolt Csaba - zongora 
 Felelős: Berg Andrea szaktanár 
23-05. TÉLI SZÜNET (2020. január 5-ig) 
 

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 
11. Hangversenylátogatás – STOMP együttes koncertje 
 Helyszín: Kongresszusi Központ, Budapest 
 Résztvevők: ütőhangszeres növendékek és szüleik 
 Felelős: Mézes Gyöngyi 
13-17. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 3-as terem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
 Felelős: Csóka Gabriella 
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 
22. A magyar kultúra napja 
23. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 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 
24. b) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 
 Tehetséghangverseny 18.00 óra 
 Helyszín:  EPICENTRUM Rendezvényközpont 
 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
24. Az I. félév utolsó napja 
24. X. Országos Zenekari Verseny – nevezési lap leadási határidő 

 
FEBRUÁR 
 
1.  XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és népdaléneklési verseny – területi válogató nevezési határidő 
1. Magyar Harmonikások Napja 
 Helyszín: Albertirsa 
 Résztvevők: Nagy Réka, Molnár Bálint Ignác, Szokolai Lóránt 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
5. Sasa Bastalec: A szivárvány színei c. kotta bemutatója 
 Helyszín: Porecs (Horvátország) 
 Résztvevő: Nagy Réka (harmonika) díszvendég, előadó, kinek a 6 színre készített festményei 

kiállításra kerülnek 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
3-7. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS   
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 Helyszín: Felső u. 33. előtér, iroda 
 Felelős: intézményvezető, iskolatitkárok 
6. Fúvós tanszaki hangverseny, 17.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós tanszak növendékei 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
7. Babakoncert 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Gergely Virág, Berg Andrea 
10. Fúvós tanszaki hangverseny, 17.30 óra 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós tanszak növendékei 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
12. II. Minősítő Fuvolaverseny 
 Helyszín: Szentendre, Vujicsics Tihamér zeneiskola 
 Résztvevők: fuvola szakos növendékek 
 Felelős: Vida Orsolya 
13. VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál nevezési határidő 
13. Farsangi megbeszélés a segítőknek, 11.30 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. 1-es terem 
 Felelős: intézményvezető, Molnár-Farkas Magdolna 
14. Felvételi Meghallgatás 
 Helyszín: Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium, Bp. 
 Résztvevő: Bársony Nelli – fuvola 
 Felelős: Vida Orsolya szaktanár 
14. II. félévi alapítványi igények leadása 
15. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (16 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
 Felelős: intézményvezető és Molnár-Farkas Magdolna 
15. Szülők Bálja 
 Helyszín: Érdligeti Általános Iskola 
 Résztvevő: Pintér Vilmos – zongora 
 Felelős: Peicsné Poznár Katalin 
17. V. Abonyi Országos Mélyrézfúvós- és Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál – jelentkezési határidő 
17.  Felvételi Meghallgatás 
 Helyszín: Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium, Bp 
 Résztvevő: Rancsó Anna Réka - magánének 
 Felelős: Szóka Júlia szaktanár 
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 
23. Érdi Kamarazenekar Farsangi Hangversenye 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 18.00 óra 
 Műsoron: Táncok magyar szerzők operáiból és balettjeiből 
 Vezényel: Héja László 
 Felelős: Rédai Erzsébet 
24-28. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
26. Felvételi Meghallgatás 
 Helyszín: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium 
 Résztvevő: Györkös Ivett – klarinét 
 Felelős: Rácz Balázs szaktanár 
27.  Felvételi Meghallgatás 
 Helyszín: Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium, Bp. 
 Résztvevő: Rancsó Anna Réka - magánének 
 Felelős: Szóka Júlia szaktanár 
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MÁRCIUS 

2. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
2. Felkészülés a rézfúvós versenyre, 17.45 
 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. Balázs Oszkár Csengettyű-Ütős Fesztivál 
 Helyszín: József Attila Művelődési Ház, Budapest XIII. ker. 
 Hallgatók: Mézes Gyöngyi és növendékei 
7.  szombat Regionális Rézfúvós Verseny - munkanap 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: a régió zeneiskoláinak tanulói és tanárai 
10.  Minősítés 
 Résztvevő: Módra Elvira 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, 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 
 Felelős: intézményvezető 
16. Rendkívüli Értekezlet, 10.00 óra 
 Témák: Tájékoztatás a rendkívüli helyzetről, a 2020/21-es tanév beiskolázási terve 
 Felelős: intézményvezető 
16. TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND BEVEZETÉSE 
 
ÁPRILIS 

9-14. TAVASZI SZÜNET 
11. A magyar költészet napja 
15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
18. Műemlékvédelmi világnap 
22. A Föld napja 
30. Formanyomtatványok bekérése 
 
MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
3. Anyák napja 
3. Anyák napi istentisztelet – mise, online szereplés  
 Szereplők:  Halmágyi Csenge, Boda Zsolt Csaba – zongora 
 Felelős: Berg Andrea 
4-11. Írásbeli érettségik 
10. Madarak és fák napja 
13-ig Zeneirodalom záróvizsga dolgozatok/összevont elmélet beszámolók leadási határideje 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, Molnár-Farkas Magdolna 
15-ig Szolfézs alapvizsga beszámolások határideje 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, Molnár-Farkas Magdolna 
18-ig Hangszeres vizsgabeszámolók határideje 
 Felelős: szaktanárok 
28-tól Adminisztrációs napok  
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
31. Gyermeknap 
31. PÜNKÖSD 
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JÚNIUS  

1. PÜNKÖSD 
4. A nemzeti összetartozás napja 
4. Munkaközösség-vezetői, zenekar-, kórusvezetői beszámolók leadási határideje 
7. Pedagógusnap 
11.  utolsó tanítási nap 
12. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
15-től Év végi bizonyítványosztás 
20. Nyári napforduló 
25. Barlangok napja 
 
 

VIZSGÁK 

A 2019/20. tanév II. félév vizsgái: 2020. június 11-ig 
 A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, Csóka Gabriella int. vez.-helyettes 
 
Nyári szabadság:   2020. június 22-től (hétfő) – augusztus 19. (szerda) 
A 2020/21-es tanév első munkanapja: 2020. augusztus 24. (hétfő) 
 

 


