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„A zene olyan örömöt okoz, amelyet az emberi természet nem nélkülözhet.” 
Konfucius 

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

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 elmúlt tanévet is vezetőváltással kezdtük: 2019. augusztus 16-tól új intézményvezető-helyettes kapott 
megbízást vezetői feladatok ellátására. 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.  Emellett 
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 elmúlt 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 Kovács-
módszer alkalmazása kiemelt jelentőségű lett a tantárgyi struktúrák között. Ezt a munkát az idei tanévben is 
folytatni akarjuk.   

Munkatervünkben további kiemelt feladatunk volt a pedagógusok felkészítése a minősítésekre. Az elmúlt 
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. Ők az idei tanév októberében és februárjában esnek át a 
minősítési eljáráson. Egy fő pedagógusunk bekerült a 2021. évi minősítési tervbe. A pedagógusok minősítésre való 
felkészítése egyik kiemelt feladatunk lesz az idei tanévben is. 

Tovább folytatódott a pedagógusok önértékelése. A nevelőtestületünk 80%-a sikeres önértékelésen van túl. 
Az idei tanévben a pedagógusok (6 fő) önértékelése mellett aktuális a vezető és az intézmény önértékelése is.  
Gondot fordítottunk arra, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítsuk az akkreditált 
továbbképzésben részt vevő pedagógusok képzési feltételeit, valamint támogassuk a továbbképzési tervben 
szereplő pedagógusok továbbképzésének teljesítését. Az elmúlt tanév márciusában elfogadott, idei tanévre szóló 
beiskolázási tervünket egyes pedagógusok sikeres további képesítésének megszerzése miatt azonban 
módosítanunk kell.  

Fontosnak tartottuk, hogy iskolánk elért eredményei, sikerei nyilvánvalóvá legyenek. Regisztrált 
tehetségpontként működve újabb akkreditációs eljárást indítottunk el a múlt tanév őszén a Nemzeti Tehetségpont 
szervezete felé. Ennek eredményeképpen iskolánk ismételten Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. Az új 
pedagógiai programunk bevezetésével új eredményességi mutatókat állítottunk fel. Ezek nyomon követését és 
összegzését az idei tanévben folytatjuk. 

Újdonság volt a KRÉTA E-napló bevezetése és alkalmazása, melyet párhuzamosan vezettünk a papír alapú 
naplók mellett. A gondviselők részére kialakított Elektronikus Ellenőrző használatára a 2. félévtől adtunk 
lehetőséget. Az idei tanévben kizárólag az elektronikus naplót használjuk. Tervezzük a törzslapok nyomtatott 
formában történő iktatását. 

Az elmúlt tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése érdekében elindítottuk online Szülői 
Hírlevelünket, amely 2 számban jelent meg. Ezt az idei tanévben is szeretnénk megjelentetni. 

Hagyományos hangversenyeink, programjaink közül kiemelkedett a Lukin Bérlet hangversenysorozat 
eseményei között is megtalálható „Bolya László” III. Regionális Rézfúvósversenyünk. Az idei tanévben iskolai 
szintű hangszeres/énekes versenyt hirdetünk meg valamennyi tanszak számára.  
Másik kiemelkedő eseményünk volt a Százhalombattai Művészeti Iskolával közösen szervezett koncertünk, ahol a 
két iskola zenei együttesei léptek fel. 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 Corinthia-ba. Az idei tanévben a járvány miatt sajnos nem tervezünk közös eseményeket. 
Hagyományos hangversenyeink, programjaink megvalósítását az idei tanévben nagyon át kell gondolnunk.  A 
2020. szept. 9-én életbe lépett miniszteri utasítás szerint szakmai tárgyú rendezvényeinket kizárólag online 
tarthatjuk meg.  

Különös gonddal kezeltük iskolánk humán erőforrásának fejlesztését. Belső szakmai és tanügyi 
továbbképzéseink mellett újból megrendeztük Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket, melyre a művészeti 
iskolákon kívül most is az általános iskolák pedagógusait is vártuk. Az elmúlt tanévben elhangzott előadások a 
digitális oktatás elrendelésével különösen aktuálisak voltak. Ezt a régi hagyományunkat szeretnénk folytatni az 
idei tanévben is, figyelembe véve az aktuális járványügyi eljárásrendet. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Konfuciusz
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Hangszerparkunk jelentősen javult a „Hangszercsere program 2019” jóvoltából. A program az idei tanévben 
is folytatódik.  

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 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.) 

Elméletoktatás terén 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.  
Tanáraink döntő többsége saját IKT eszközein valósította meg a digitális munkát. Tanulóinknak sajnos nem 
tudtunk eszközöket biztosítani.  
Szükségszerű, hogy az idei tanévben iskolánk egy esetleges későbbi hasonló vészhelyzet miatt egy egységes, 
távoktatásra alkalmas kommunikációs szoftvert használjon. Ennek kiépítése a nyáron megkezdődött. A 
Microsoft 365 oktatási verziót mind a pedagógusok, mind a diákok fogják tudni alkalmazni.  
Terveink között szerepel egy zenei digitális tananyagcsomag létrehozása. A zenei felvételek, zongorakíséretek 
és zenei útmutatók elkészítéséhez szükséges hangtechnikai eszközök beszerzését iskolánk alapítványa felvállalja.  

A járványhelyzetre való tekintettel még a tanévkezdés előtt el kellett készítenünk saját járványügyi 
protokollunkat. Ennek eredményeképpen az alábbi dokumentumok készültek el: 

 Lukin László AMI Járványügyi protokollja 
 Lukin László AMI Járványügyi eljárásrend – Szülők 
 Lukin László AMI Járványügyi eljárásrend – Alkalmazottak 
 Lukin László AMI Jelzőrendszer, riasztási protokoll 
 Lukin László AMI csoportos oktatás járványügyi protokollja 

A protokollok az aktuális járványügyi helyzetet és kiadott felsőbb utasításokat követve folyamatosan változnak. 
 
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, 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 járványügyi helyzetre való tekintettel a csoportot az 
idei tanévben is tovább működtetik. 
Az előző tanévre tervezett rendezvényeik fő célja a gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartása; 
kreativitást, fantáziát megmozgató, zenéhez kapcsolódó ötletek megvalósítása és az élményszerzés volt. Ezt 
részben sikerült elérniük. Az idei tanévben ezt a pedagógiai célt szeretnék a továbbiakban is fenntartani.  
 
A vonós munkaközösség az elmúlt tanévben legfőbb feladatként továbbra is tanulóik esztétikai nevelését, a zene 
szeretetét és a hangszeres játékon keresztül a kreativitást, a zenei önkifejezés fejlesztését tartotta legfontosabb 
pedagógiai céljának.  Tanulóik motiváltságát a már néhány éve működő házi versenyeken keresztül tudták 
erősíteni. Szintén kiemelt helyet foglalt el tanári munkájuk során a tehetséggondozás. Az elmúlt tanévben a 
különböző iskolai, vagy iskolán kívüli rendezvényeken színvonalasan szerepeltek növendékeik, 
versenyeredményeket értek el mind a házi, mind az országos versenyeken. 
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Kiemelt feladatnak tekintették továbbra is szakmai fejlődésüket, ezen keresztül szakmai összejöveteleiket, belső 
kurzusok lebonyolítását, melyeket közös órákon és meghallgatásokon keresztül valósítottak meg. Ezen programok 
segítségével tanulóik felzárkóztatását is biztosítani tudták.  
Az idei tanévben is kiemelt feladatként határozták meg ezeket a tevékenységeiket.  
 
A fúvós munkaközösség programjai az elmúlt tanévben is változatosak voltak. Mind a növendékek, mind a 
kollégák igen aktívan vettek részt az iskolai és iskolán kívüli szerepléseken, számos versenyen képviselték 
iskolánkat, ahol kitűnő eredményeket értek el.   
Az előző tanév fő célkitűzése a zeneiskolából kimaradó növendékek számának csökkentése volt, az átdolgozott 
tantervek és változatosabb tanítási módszerek használatával. Emellett az eddiginél több központi tanszaki 
koncertet tartottak, ezzel is segítve elsősorban a felvételizőket és versenyre készülőket, hogy eredményességüket 
növeljék a megmérettetéseken. Az első félévben sok mindent megtettek céljaik eléréséhez, de a második félévben 
a kialakult járványügyi helyzet miatt a tanítási módszereik és tanóráik megváltoztak.  
Ebben a tanévben céljuk a járványügyi helyzetben felhalmozódott lemaradásaik pótlása. Növendékeiknél az online 
órák alatt összeszedett rossz beidegződéseket orvosolniuk kell, gondolva itt a testtartásra, szájtartásra. Kiemelten 
fontosnak tartják a szülőkkel való kapcsolattartás erősítését. 
 
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. 
Ezt az idei tanévben is szeretnék megrendezni. A tanszak munkája színesebbé vált azzal, hogy az elmúlt tanévben 
megalakulhatott egy gitáregyüttes, amely az idei tanévben is folytatná munkáját. A tanszak tanárai és tanulói 
rendszeresen részt vettek zeneiskolai és iskolán kívüli rendezvényeken. Harmonikás növendékek a múlt 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.  
Az idei tanévben kiemelt feladatnak tekintik a tavalyi évben szükségszerűvé vált digitális oktatás tapasztalatainak 
alkalmazását. A lemorzsolódás elkerülése végett fontosnak tartják a műfajilag változatos repertoárok 
alkalmazását a tanítási órák során. Kiemelt pedagógiai céljuk az óralátogatások erősítése és az iskola hagyományos 
eseményein történő részvétel.  
 
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 „Népek 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. Az elmúlt tanévben 2 fő növendéket 
készítettek fel középfokú zenei intézménybe.  
Az idei tanévben a néhány éve beindított óralátogatásokat és konzultációs megbeszéléseket szeretnék tovább 
folytatni. Céljuk az iskolai zenei szoftverek és egyéb zenei eszközök megismerése. A vírushelyzetre való tekintettel 
kiemelt céljuk az új digitális tananyagok, új kiadványok és tankönyvek megismerése. 
 
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 elmúlt 
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. Az idei tanévben a zenekar növendékeinek megtartása a 
cél. 
 
Vonószenekar: Az elmúlt 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 
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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 elmúlt 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 a 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. Ezt az idei tanévben szeretnék megvalósítani. Céljuk között szerepel a szoros és hatékony 
együttműködés a hangszeres tanárokkal, közös szereplések, fellépések a fúvós- és vonószenekarral. 
 
2. A TANÉV FŐ FELADATAI 
2.1. Jogszabályok által előírt feladatok 

 Az idei tanévben az intézmény és az intézményvezető bekerült a 2021. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési 
tervbe. A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontjáról az Oktatási Hivatal november 30-ig küld értesítést. 

Feladat:  felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre 
Határidő: a kiadott időpont és rendelkezések szerint 
Felelősök: intézményvezető  
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 A tanévben 2 fő pedagógus minősítésére kerül sor. 2021-ben 1 fő minősítése várható. 
Feladat:  a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok felkészítése a 

minősítésre, a minősítés lefolytatása 
Határidő: a kiadott időpont és rendelkezések szerint 
Felelősök: intézményvezető, általános iskolatitkár  
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 Az intézményi önértékelési programhoz kapcsolódóan el kell készítenünk az idei tanévre szóló Éves 
Önértékelési Tervet. A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe bekerült az intézmény 
és az intézményvezető.  

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

Határidő: 2020. szeptember 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

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

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

 Éves Beiskolázási Terv módosítása. 
Feladat:  A dokumentum módosítása, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása. 
Határidő: 2020. szeptember 
Felelős:  intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 

 
 Az akkreditált továbbképzésben részt vevő pedagógusok képzésének feltételeit biztosítani kell az Éves 

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

 KRÉTA E-napló alkalmazása 
Feladat:  Az E-napló alkalmazása. 
Határidő: egész évben folyamatos. 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 

 Intézményi tanács új tagjainak delegálása és megbízása 
Feladat:  Az Intézményi tanács új tagjainak delegálása a települési önkormányzat és a 

nevelőtestület részéről. 
Határidő: 2020. december 
Felelős:  intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.2. Mérési és értékelési eredmények  
Az intézmény működését befolyásoló mérési eredmények alapján készülnek stratégiai és operatív 
dokumentumaink. 
A tavalyi tanévben új mérési mutatók kerültek felállításra, amelyek a beszámoló statisztikai adatlapjában jelentek 
meg. Az új mérési adatok az idei tanévben már összehasonlítási alapot jelenthetnek. Ezen kívül az intézmény 
folyamatainak kontrollja a belső ellenőrzési terv. (lásd 4. pont). A pedagógusoknak munkaköri leírásuknak 
megfelelően, illetve a pedagógiai programban lefektetett mérési/értékelési rendszer alapján kell végezniük 
ellenőrzési, értékelési feladataikat, amelyet majd a munkaközösség-vezetők és az iskolavezetés összegez. A 
nevelés-oktatás hatékonyságának és eredményességének biztosítása érdekében a pedagógus önértékelés egész 
évben folyamatos. 
Feladat:  

 Folyamatos belső ellenőrzés, mérés, értékelés, amely alapjául szolgál a további fejlesztések 
meghatározásának, stratégiai és operatív tervek esetleges korrekciójának. Mérési mutatók 
összehasonlítása. 

 Az önértékelésen átesett pedagógusok fejlesztési terveiben szereplő célok támogatása 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok,  
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 
2.3. Stratégiai célok operatív lebontása: A pedagógiai program megvalósítása  
2019 szeptemberétől lépett életbe az új Pedagógiai programunk, melyet felmenő rendszerben vezettünk be. A 
továbbiakban is kiemelt jelentőségű a programban foglalt pedagógiai alapelveink és értékeink mentén megalkotott 
feladataink operatív megvalósítása. Többek között: 

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

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

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

 
Feladat:  Pedagógiai programunk szerinti munkavégzés, amely a munkaközösségi 
munkatervekben és a személyre szóló tanmenetekben is megjelenik. A tanítványok teljesítsék a helyi tantervben 
megfogalmazott követelményeket a differenciált fejlesztés során.  
Határidő:  a tanév során folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.3.1. Kiemelt feladataink 
 

 Az idei tanévben a COVID-19 vírus terjedésével számos biztonsági protokollt, járványvédelmi 
eljárásrendet kellett kialakítanunk. Ezek betartása és betartatása kiemelten fontos. Digitális oktatás 
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várható elrendelése esetén szükséges előzetesen felkészülnünk az azonnali online oktatásra. Ennek 
érdekében egy egységes digitális platform, a Microsoft 365 Iskolai alkalmazást szeretnénk használni.  

 
Feladat:  A webes szoftver alkalmazás elindítása, felületének megismerése és alkalmazása 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 

 
 Nem csak az online oktatás segítésére érdemes elkészítenünk egy zenei digitális tananyagcsomagot. 

Zongorakíséreteket, zenei felvételeket készítve és azokat a növendékeknek továbbítva a diákok 
otthontanulását, motivációját segíthetjük elő. 

 
Feladat:  A szükséges hangtechnikai eszközök beszerzése, digitális zenei felvételek készítése 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, munkaközösség-vezetők, korrepetítorok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 
Az elmúlt tanévben új tantárgyként került bevezetésre a Zenei munkaképesség-gondozás. E sajátos pedagógiai 
módszer helyi tantervbe kerülésével új utat nyitunk a növendékek idegrendszerének fejlesztésére, hogy minél 
inkább alkalmassá tegyük őket a hangszertanulásra.  
 
Feladat:   A tantárgy tanulásához szükséges feltételrendszerek biztosítása, csoportok kialakítása, 

tantárgyi oktatás. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
Közösségfejlesztési feladataink közül kiemelkedik a minden tanévben megrendezett regionális hangszeres 
verseny szervezése. Az idei tanévben a járványhelyzetre való tekintettel kizárólag az iskolánk tanulóinak hirdetjük 
meg a zenei versenyt, valamennyi hangszerre. 
 
Feladat:  Az esemény megszervezése, koordinálása, végrehajtása. 
Határidő:  az Eseménynaptárban rögzítettek szerint 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 

 
 Kiemelt feladatunk lesz a 2018-ban nagy sikert aratott Tavaszi Hangszerbemutató sorozatunk az érdi 

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

 A tanulók személyiségének komplex kibontakoztatása 
 A zenekarok, kamaraegyüttesek támogatása  
 Iskolán belüli és kívüli programok, tanórán kívüli tevékenységek szervezése (lásd 2.3.5. pont!) 
 Nyári zenei tábor szervezése (lásd 2.3.5. pont!) 

Határidő: a tanév során folyamatos, valamint lásd az Eseménynaptárt 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
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2.3.3. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, korai fejlesztés  
 

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

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

 „B”-tagozatos tanulóink emelt színvonalú képzése 
Feladat:  Emelt szintű tanterv szerinti oktatás, tehetséggondozói órák biztosítása. A „B” tagozatos 

tanulók külön vizsgarendszer szerinti beszámoltatása. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 

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

Feladat:  Amennyiben van felvételiző, akkor előzetes meghallgatásának megszervezése, 
felkészítés a felvételi vizsgákra mind főtárgy, mind elméleti tárgyakból.  

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

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

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

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

 Korai fejlesztés  
A hat év alatti korosztály számára meghirdetett foglalkozásoknak lehetőséget biztosítunk.  
Feladat:  A gyermekek zeneiskolai tanulmányokba történő későbbi bekapcsolódásának szakmai  
 előkészítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, foglalkozásokat vezető szaktanár 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
 
2.3.4. Az intézmény speciális képzési kínálata  
 
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI-ben speciális tanterv alapján folyik a furulya és szolfézs oktatás a 
kizárólag szegregáltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulóink számára. A foglalkozásokat gyógypedagógus-
énektanár tartja. 
Zeneóvodai és zenebölcsi-s foglalkozásaink a kisebb gyermekeknek nyújtanak zenei fejlesztési lehetőségeket. 
Elméleti felzárkóztató csoportunk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára nyújt lehetőséget a szolfézs 
tanulására. 
Zenei munkaképesség-gondozás tantárgyunk a hangszeres tanuláshoz szükséges fizikális és mentális alkalmasság 
megteremtését segíti elő a szolfézs zenei előképző keretében. 
A vonós tanszakon egy speciális képzett pedagógus Szilvay-módszerrel oktatja a hegedülni vágyó kezdő tanulókat. 
 
Feladat:  A speciális képzések feltételeinek biztosítása és támogatása. Oktatás megszervezése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, foglalkozásokat vezető szaktanár 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
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2.3.5. Zenei ismeretterjesztés, a Lukin Bérlet hangversenysorozat* 
 
A LUKIN BÉRLET 2020/2021 eseményei: 
 

 I. ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY  
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai és vendégek 
 A program várható ideje: 2020. október 
   

 II. KARÁCSONYI HANGVERSENY(EK) 
 Résztvevők: az iskola zenei együttesei, szólistái 
 A program várható ideje: 2020. december 
 

 III.  LUKIN NAPOK 
 A programsorozat várható ideje: 2021. január   
 
 1.) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére 
  Résztvevők: a zeneiskola együttesei, tanulói 
 
 2.) Ismeretterjesztő előadás – „Állatok a zenében” 
  Résztvevők: a zeneiskola tanulói 
 

 IV.  HANGSZERES/MAGÁNÉNEK VERSENY 
 Résztvevők: az iskola tanulói, pedagógusai 
 A program várható ideje: 2021. március   
 

 V.  TAVASZI TANÁRI KONCERT 
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai  
 A program várható ideje: 2021. április   
 
2.3.6. Tanórán kívüli tevékenység, hagyományok  
Az intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul, így a sikeres hagyományainkat továbbra is ápoljuk, fejlesztjük. 
Eseményeink szervezésénél figyelembe vesszük a járványügyi előírásokat és ajánlásokat (pl. korlátozott létszám, 
távolságtartás, maszk használata stb.), szükség esetén ezeket a rendezvényeket online, vagy zenei felvételek előre 
elkészítésével és lejátszásával tartjuk meg. 
 
E tanévben is megrendezésre kerülő hagyományos eseményeink:  

 Zenei Világnap alkalmából hangverseny 
 Őszi tanári hangverseny* 
 „B” tagozatos tanulók hangversenyei 
 Mikulás ünnepség a „zenetanár-babák” részére* 
 Karácsonyi hangversenyek* 
 Lukin Napok rendezvénysorozata*   
 Ismeretterjesztő előadás kicsiknek és nagyoknak* 
 Magyar Kultúra Napjának megünneplése – szólistáink és együtteseink  
 hangversenye* 
 Alapítványi Farsangi Bál* 
 Szakmai Zenepedagógiai Projekthét szakmai kurzusainkkal* 
 Hangszeres verseny tavasszal* 
 Tavaszi tanári hangverseny* 
 Munkaközösségi hangversenyek 
 Érdi Tehetséggondozó Zenei Tábor* 

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

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

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

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

 Szakmai Zenepedagógiai Projekthét 
Szakmai munkánk továbbfejlődésének elengedhetetlen része az új vagy máshol már régóta jól működő, bevált 
pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, azok alkalmazása. Ebben a tanévben is tervezzük a szakmai 
zenepedagógiai projekthét megszervezését, amely nem akkreditált továbbképzésként kerül meghirdetésre.  
Tervezett idő:  2021. február vége 
Feladat: A projekthét előadóinak meghívása, a program összeállítása, meghirdetése 
Határidő: 2021. január 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők  
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, munkaközösség-vezetők 
 
2.5. Tanulók jutalmazása 
Arra érdemes tanulóinkat minden tanév végén megjutalmazzuk. Oklevelet, ajándékot, a legkiválóbbaknak 
aranyérmet adunk, melyet a fenntartó és az alapítvány közösen finanszíroz. 
Feladat: Meghatározott szempontrendszer alapján a tanulók kiválasztása, felterjesztése 
Határidő: a tanév vége előtt május hónapban 
Felelősök: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.6. Egyéb fő feladatok  
2.6.1. Partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása 

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

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

 Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Epicentrum Rendezvényközpont 
 Zenei könyvtár 
 Érdi Televízió 
 Érdi Rádió 
 Érdi Újság 
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Feladat: A kapcsolattartás fenntartása, erősítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  az iskola vezetősége, valamennyi, a konkrét eseményben érintett pedagógus 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 

 Kapcsolattartás a szülőkkel  
Az idei tanévben kiemelten fontos a szülőkkel történő kapcsolattartás. A járványügyi helyzetre való tekintettel 
elsősorban telefonon, online, az intézmény adminisztrációs rendszerén (KRÉTA), vagy más elektronikus levelezési 
rendszeren keresztül történhet. 
A kapcsolattartás fórumai: 

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

és félévkor, illetve szükség szerint) 
 „Nyílt napok” alkalmával, 
 az aulában lévő hirdetési felületeken, 

Honlapunk és Facebook oldalunk naprakész információkkal való feltöltése fontos feladatunk.  
 
Feladat:  A kapcsolattartás erősítése, az információk határidőben történő kommunikációja, 

szülői hírlevél legalább félévente.  
Határidő: folyamatos, illetve feladattól függő 
Felelősök:  iskolatitkárok, vezetőség, munkaközösség-vezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 

 Szakmai kapcsolatok 
A tankerület művészeti iskolái között már eddig is szoros szakmai kapcsolat volt. Együttműködésünk a 
továbbiakban is meghatározó szerepet jelent iskolánk életében, azonban a járványügyi helyzetre való tekintettel 
közös szakmai eseményeket az idei tanévben nem szervezünk.  
Az iskolavezetés kapcsolatot tart a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.  
 
Feladat:  Kapcsolattartás 
Határidő:  folyamatos, eseménytől függő 
Felelősök:   intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.6.2. Adminisztrációs tevékenység 
A tanév elején, félévkor és a tanév végén adminisztrációs napokon teljes körű tanügyi ellenőrzést végzünk. Ezen 
kívül folyamatosan ellenőrizzük az E-napló vezetését, valamint félévente a hangszerkölcsönzési naplók szabályos 
vezetését.  
 
Feladat:  Az adminisztrációs beosztások elkészítése. 
Határidő:  folyamatos, illetve a belső ellenőrzési terv szerint 
Felelősök:   pedagógusok, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.6.3. Információáramlás biztosítása a tantestület és a vezetőség között 
Az iskolai munka összehangolása, a tervszerűség fokozása érdekében a pedagógusok számára havonta kiosztásra 
kerülő Körözvényt az intézményvezető állítja össze, mely tartalmazza a szakmai és adminisztratív tudnivalókat, 
várható programokat, időpontokat és felelősöket. A munkaközösségi programok közléséért, leadásáért felelősek 
a munkaközösség-vezetők, az adminisztratív teendőkkel kapcsolatos információk leadásáért az iskolatitkárok és 
az intézményvezető-helyettesek.  
A körözvény a pedagógusok részére e-mailben továbbításra, a titkársági hirdetőn kifüggesztésre kerül. 
Ezen kívül ad hoc információk továbbítása és vétele internetes levelezés vagy telefonhasználattal történik.  
 
Feladat:  
1. Igazgatóság: A Körözvény elkészítése (az iskolatanácson megbeszéltek alapján) 
Határidő:  minden hónap első hete 
Felelősök:  iskolavezetőség, iskolatitkárok 
2. Munkaközösség-vezetők: Az információk kezelése, továbbítása a szaktanárok felé,  
 a végrehajtás figyelemmel kísérése. 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2020/2021 

 

 13 

3. Pedagógusok: A Körözvényben leírtak szerinti munkavégzés. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  iskolavezetőség, iskolatitkárok 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
 
2.6.4. Az iskolavezetés egyéb feladatai 

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

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

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

 
Feladat: A megbeszélések előkészítése. 
Határidő:  a munkahét első napja 
Felelős: intézményvezető 
 
3. A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELEI  
3.1. Személyi feltételek  
 
Alkalmazotti- és növendéklétszám, státuszok, munkaközösségek 
 
Iskolavezetés intézményvezető 1 fő 5 évre szóló megbízással 
  intézményvezető-helyettesek 2 fő 5 évre szóló megbízással 
Alkalmazottak pedagógus 42 fő 32,5 álláshelyen 
  pedagógiai munkát segítő 3 fő 2,5 álláshelyen 
  technikai dolgozó 1 fő 1 álláshelyen 
 
Távozott iskolánkból: 

- 2 fő pedagógus (1 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 1 fő óraadóként) 
 
Alkalmaztuk: 

– 1 fő gordonka-, kamarazene szakos pedagógus (óraadó) 
– 1 fő furulya-, trombita-, kürtszakos pedagógus (óraadó) 
– 1 fő furulya-, trombitaszakos pedagógus (óraadó) 
– 1 fő SNI furulya- és szolfézsszakos pedagógus (óraadó)  
– 2 fő ütőhangszerszakos pedagógus (helyettes) 
– 1 fő furulya/kürtszakos pedagógus (helyettes) 
– 1 fő gitárszakos pedagógus (kinevezett) 
– 1 fő furulya/klarinét/szaxofonszakos pedagógus (kinevezett 50% és helyettes 50%) 

 
Tartósan távollévő (CSED/GYED/GYES, veszélyeztetett terhesség): 

- 1 fő fafúvós szakos pedagógus  
- 1 fő hegedűszakos pedagógus 

 
Felmentési idejét tölti: 

- 1 fő (nyugdíjazás) 
 

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

 Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola székhely (2030 Érd, Felső u. 33.) 
 Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola telephely (2030 Érd, Felső u. 45.) 
 Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz) 
 Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 95-99.)  
 Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Túr u. 5-7.) 
 Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b.) 
 Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.) 
 Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (2030 Érd, Holló 

tér 1.) 
 Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) 
 Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Alsó u. 21.) 

 
Épületek, tantermek 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
A nyár folyamán a Felső u. 33. sz. és 45. sz. iskolaépületeinkben karbantartás, felújítás nem történt.  Az Érdi 
Tankerületi Központtól ígéretet kaptunk: 

 a Felső u. 33. sz. épület kapujának felújítására és használaton kívüli kéményének lebontására.  
 a Felső u. 45. sz. épület tetőszerkezetének javítására, a nem használt kémények lebontására és a 

fűtésrendszer korszerűsítésére. 
 
További fejlesztésekre lenne szükség:  
Felső u. 33: 

 tisztasági festés  
 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása  
 mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék hiányoznak, csövek rozsdásak 
 tetőszerkezet teljes felújítása  
 külső homlokzatjavítás  
 kerítés festése 
 kisépület kéményének javítása, hiányzó cserepek pótlása  

 
Felső u. 45: 

 tisztasági festés  
 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása  
 mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék hiányoznak, csövek rozsdásak 
 külső homlokzatjavítás 
 kerítés festése és javítása 
 mosókonyha felújítása 
 A 11-es terem falrepedéseinek és teraszának javítása - balesetveszélyes  

 
Hiányzó helyiségeink: 

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

 
Eszközök és felszerelések  

 Hangszerek 
Az EMMI által támogatott 2020. évi Hangszercsere Program keretében 4.157.400 Ft értékben tudunk az idei tanév 
folyamán új hangszereket használatba venni. 
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Részeletes tételek: 
 

VONÓS HANGSZEREK 
  

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

hegedű Conservatory II. 7/8 Hegedű +4/4 hegedűtok+4/4 vonó 2 
 

BILLENTYŰS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

pianínó Kawai K-200 EP SL 1 

digitális zongora Roland FP-30BK 1 
 
 

FAFÚVÓS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

fuvola  Pearl 525RE nyitott 1 

fuvola  Trevor James 3041-CDEW, alapmodell + kanyarfej 1 

fuvola  Trevor James 3041-EAW, alapmodell 1 

fuvola  Trevor James Privilege 31PF-ROEASLR, nyitott 1 

fuvola Trevor James 3041-EAW, alapmodell, zárt 1 

klarinét Buffet Crampon Prodige 2 
 

RÉZFÚVÓS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

kürt A&S AHR-300 gyerek vadászkürt 1 

baritonkürt Conn Gewa BH650 Bb-baritonkürt 1 
 
 

HANGSZERKIEGÉSZÍTŐK 
 

Tétel db 

Hegedű vonó ½ Mendoza VBC 1 

Unipol fém politúr paszta (125 ml) réztisztító 1 
 
A keretből kimaradt hangszerek felújítását, karbantartását alapítványunk lehetőségei szerint a továbbiakban is 
finanszírozza.  
 
Szükségünk van továbbra is az alábbi tételekre: 

 új pianínók 
 zongorapadok 
 stúdiógörgő 
 hegedű/gordonka húrkészlet, hegedűtokok, hídpárnák 
 harmonika 
 2 pár vibrafonverő 
 kottaállványok 

 
 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 

A tanév kezdetére az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából sikerült valamennyi asztali számítógépünket (12 db) 
online oktatásra és kommunikációra alkalmassá tenni kamerák, mikrofonok és mini hangfalak vásárlásával. 
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 Internet 
Igény esetén a kihelyezett tagozatainkon lehetőségeink szerint alkalmazni tudjuk az Eduroam szolgáltatást. 
 

 Irodai eszközök 
Az irodai munkához szükséges eszközök rendelkezéseinkre állnak.  
 
Könyvtár 
A kottatár bővítése az állomány elhasználódása, valamint az új zenepedagógiai kiadványok miatt is folyamatosan 
szükséges. Ennek fedezetét eddig is iskolánk alapítványa biztosította. 
 
4. A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
Lásd a Mellékletben! 
 
5. AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE  
Szorgalmi idő 
Első tanítási napja:  2020. szeptember 1. (kedd), szeptember 7. (hétfő) Lukin AMI-ban 
Utolsó tanítási napja:  2021. június 15. (kedd) 
Tanítási napok száma:  százhetvenkilenc (százhetvenöt – Lukin AMI) nap. 
A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart. 
Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2021. január 29-ig   
 
Utolsó munkanap:   2021. június 25. csütörtök 
Nyári szabadság:   2021. június 28. (hétfő) – augusztus 19. (csütörtök) 
A 2021/22-es tanév első munkanapja: 2021. augusztus 23. (hétfő) 
 
 
5.1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjai, azok felhasználása 
 
Tanítás nélküli munkanapok 
2020. október 22. csütörtök – Őszi Tanári Hangverseny 
2021. március 10-12. szerda-péntek – Hangszeres Verseny Érd 
2021. április 23. péntek – Tavaszi Tanári Hangverseny 
2021. június 9. szerda – Szakmai tanári kirándulás 
 
5.2. Iskolai szünetek időtartama 
Tanítási szünetek 
Őszi szünet:  2020. október 26. – október 30. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök) 
A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő) 
 
Téli szünet:      2020. december 21. – 2021. január 3. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2020. december 18. (péntek)  
A szünet utáni első tanítási nap:   2021. január 4. (hétfő) 
 
Tavaszi szünet:     2021. április 1. – április 6. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2021. március 31. (szerda)  
A szünet utáni első tanítási nap:   2021. április 7. (szerda) 
 
5.3. Ünnepek és emléknapok 
Ünnepek 
2020. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
  mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja  
2020. október 23. Nemzeti ünnep 
2021. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  
2021. március 15. Nemzeti ünnep  
2021. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja  
2021. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja   
 
Emléknapok, megemlékezések időpontjai 
2020. október 1. Zene világnapja 
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2020. október 5. Pedagógusok világnapja  
2021. január 22. Magyar Kultúra Napja 
2021. január 25-29. Lukin Napok programsorozat 
 
5.4. Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák  
Alakuló értekezlet 2020. augusztus 24.  
Résztvevők:  valamennyi dolgozó 
Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévnyitó értekezlet 2020. szeptember 11.  
Téma:   A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása 
  Éves önértékelési terv ismertetése, elfogadása 
  Éves beiskolázási terv módosításának elfogadása 
  Járványügyi eljárásrendek ismertetése 
  Microsoft 365 Iskolai verzió - TEAMS 
Felelős:  intézményvezető 
 
I. félévi nevelőtestületi értekezlet 2021. január 29.  
Téma:   A tanulók 2020/2021-es tanév I. félévi munkájának értékelése. 

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

Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévzáró értekezlet 2021. június 16.  
Téma:  A 2020/2021-es tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 
Felelős: intézményvezető  
 
Rendkívüli értekezletek  
 
Téma:   Ismerkedés a TEAMS-el  2020 szeptembere 
Felelős: intézményvezető 
 
Téma: Önértékelés – kinek, mit, hogyan? 2020. október 8. 
Felelős: intézményvezető, BECS csoport tagjai 
 
Téma:  Zenei Verseny lebonyolítása,  2021. március 5.  
  előkészületek 
Felelős: intézményvezető, szakos tanárok 
 
Téma:  2021/2022-es év beiskolázási terve 2021. március 11.  
Felelős: intézményvezető 
 
Téma:  Adminisztráció – mit, hogyan 2021. május 20. 
Felelős: intézményvezető 
 
Fogadóórák 
Az intézményvezetéssel, valamint a szaktanárokkal egyeztetett időpontban egész évben folyamatos. Lehetőség 
szerint online vagy telefonon. 
 
Szülői értekezletek 
Szeptember hónap, a szaktanárokkal egyeztetett időpontokban, online. 
 
5.5.  Nyílt nap, felmérések, vizsgák 
 
Zenei képességfelmérés a telephelyek 1. osztályaiban 
Határidő: 2021. április  
Felelősök: Zeneismeret szaktanárok 
 
„Nyílt napok” - új tanulók jelentkezése, felvételi meghallgatások 
Határidő: 2021. április, az általános iskolai beiratkozások időpontját követő hetekben  
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Felelős:  intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok  
 
Régi tanulók jelentkezési lapjainak összegyűjtése, leadása az irodába 
Határidő: 2021. április 22. 
Felelősök: szaktanárok 
 
Vizsgák  
„B”-tagozatosok I. félévi vizsgái: 2021. január 11-15.  
A 2020/2021. tanév II. félévi vizsgái: 2021. május 12. – június 4.  
A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Lebonyolításért felelősök:   munkaközösség-vezetők 
 
6. ZENEI VERSENYEK 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott országos zenei művészeti 
versenyek, melyeken iskolánk érintett lehet: 
 
XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY 
A verseny időpontja: 2020. november 13-15.  
Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola, Zalaegerszeg 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 15.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK 
A területi válogatók ideje: 2020. szeptember 25- október 10. 
Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye. 
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. szeptember 11-ig. 
 
XVI. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY  
A verseny időpontja: 2020. november 20-22.  
Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola   
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 22.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2020. október 1.-13. 
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 
2000 Szentendre, Duna korzó 16. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. szeptember 24-ig. 
 
XV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 5-7.   
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő (kieséses rendszerű) 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. január 29.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2021. január 11-22. 
Terület: Heves, Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. december 17-ig. 
 
X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 26-28.  
Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – AMI 
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő elődöntő-döntő formában. Nem kieséses 
rendszerben.  
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. február 28.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
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A területi válogatók ideje: 2021. február 1-12. 
Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye. 
Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
2013 Pomáz, Templom tér 3. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. január 8-ig. 
 
X. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY  
A verseny időpontja: 2021. március 26-28.  
Rendező: Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, Győr 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós).  
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. január 20. 
 
XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY  
A verseny időpontja: 2021. április 9-11.  
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Balassagyarmat 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő (egyfordulós).  
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 12. 
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
Területi válogatók ideje: február 18-március 3. 
Terület: Nógrád, Pest megye 
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 
2000 Szentendre, Duna korzó 16. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. január 18-ig. 
 
VII. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. május 16.   
Rendező: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola - AMI 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogató és országos döntő (egyfordulós) 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. április 12.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2021. március 19-29. 
Terület: Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Heves, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye. 
Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola 
1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. február 28-ig. 
 
XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY 
A verseny időpontja: 2021. június 4-6.   
Rendező: Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. április 30.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
Területi válogatók ideje: április 10-17. 
Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye 
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola 
2112 Veresegyház, Nap u. 14/a. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. március 15-ig. 
 
Nemzetközi versenyek 

 Orbán György+ Nemzetközi Zongoraverseny, 2021. május 7-9., Szentendre 
 V. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny, 2020. november 27- december 4., Budapest 

 
Egyéb országos versenyek 

 V. Országos (online) Harmonikaverseny, 2020. szeptember 27., Szeged 
 IX. Farkas Ferenc Zongoraverseny, 2020. november 19., Dunakeszi 
 VII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál, 2020. november 25-26., 

Abony 
 V. Abonyi Országos Mélyrézfúvós és Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál, 2021 tavasza 
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 Keönch Boldizsár Országos Énekverseny, 2021. április, Balassagyarmat 
 X. Országos Ádám Jenő Dalverseny, 2021. május, Szolnok 

 
Megyei versenyek 

 V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál, 2020. október 20., Biatorbágy 
 I. Hajdu András emléknap és zongorafesztivál, 2020. november, Gödöllő 
 VII. Pest megyei Rézfúvós Verseny, 2021 tavasza, Göd 

 
Regionális versenyek  

„Kis kezek, rejtett mesterek” III. Zongor”A”verseny, Halásztelek 2021. március 
Regionális Zeneismeret-verseny, Törökbálint 2021. április 
 
Egyéb versenyek, fesztiválok 

Iskolai versenyek 
 Hangszeres zenei verseny* 
 Lukin Csalogánya Népdaléneklési Verseny* 

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

Amennyiben a munkaterv elfogadása után hirdetnek meg zenei versenyeket, az iskola a versenyre való felkészülést 
elvégzi.  
 
*Az esemény külső forrás bevonásával kerül megrendezésre. 
 
Az alábbi Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott országos zenei művészeti 
versenyek – melyeken iskolánk érintett lehet – anyagi ráfordítást igényelhetnek: 
 

A verseny megnevezése Helyszín Tervezett költség 

XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE 
TROMBITAVERSENY 

A verseny időpontja: 2020. november 13-15. 
Zalaegerszeg 

rendkívüli munkavégzés,  - 

útiköltség - 

szállás - 

XVI. ORSZÁGOS FRISS ANTAL 
GORDONKAVERSENY 

A verseny időpontja: 2020. november 20-22. 
Szolnok 

rendkívüli munkavégzés,  - 

útiköltség - 

szállás - 

XV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 5-7. 

Vác 
rendkívüli munkavégzés,  - 

útiköltség - 

X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 26-28. 

Kaposvár 

rendkívüli munkavégzés,  53.200  Ft (3 fő) 
útiköltség 38.000 Ft 

szállás 
információhiány miatt nem 

tervezhető 

X. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES 
SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY 

A verseny időpontja: 2021. március 26-28. 
Győr 

rendkívüli munkavégzés,  - 

útiköltség - 

szállás - 

XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS 
KÉTZONGORÁS VERSENY 

A verseny időpontja: 2021. április 9-11. 
Balassagyarmat 

rendkívüli munkavégzés,  38.800 Ft (2 fő) 
útiköltség 26.000 Ft 

szállás 
információhiány miatt nem 

tervezhető 

VII. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. május 16. 

Budapest 
rendkívüli munkavégzés,  11.000 Ft 

útiköltség 14.000 Ft 

XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY 
A verseny időpontja: 2021. június 4-6. 

Kiskunfélegyháza 

rendkívüli munkavégzés,  31.500 Ft (2 fő) 
útiköltség 14.000 Ft 

szállás 
információhiány miatt nem 

tervezhető 

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

ESEMÉNYNAPTÁR 
2020/2021 

 
AUGUSZTUS 

24. ALAKULÓ Értekezlet, 10.00 óra 
 Résztvevők: munkaközösség-vezetők, pedagógusok 

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

 Helyszín: Felső u. 33.  
 Felelős: intézményvezető 
26. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 10.00 
 Helyszín: Budajenő, Magtár 
 Résztvevő: intézményvezető 
24-28. Adminisztrációs csomag kiosztása, munkaközösségi munkatervek összeállítása 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
28.  Munkatervek leadása (munkaközösségi, zenekari, énekkari) 
 Óraegyeztetések, beosztások, tanítási helyszíneken bejelentkezés, stb. 
 Felelősök: munkaközösség-vezetők 
28. Harmóniáért Khe nyár végi búcsúztató 
 Helyszín: Földrajzi Múzeum, Érd 
 Résztvevők: Molnár Bálint Ignác, Molnár Bálint Antal – harmonika 
 Felelős:  Szokolai Zoltán szaktanár 
31-4. FELVÉTELI MEGHALLGATÁS 
 Helyszín: Felső u. 33. és 45. 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
 Résztvevők: szaktanárok 
  
SZEPTEMBER 

  
7-8-9. H-K-Sze  Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 Felelősök: pedagógusok 
 8-18  Beiratkozás, térítési díj, tandíj befizetés szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
7. Első tanítási nap 
10. és 14. Cs, H  Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-16.00 óra között,  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkárok  
11. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. udvar 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
11. ÖSSZESÍTŐK LEADÁSA 
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
11. Másik munkahelyről (KLIK-es iskola, alapítványi iskola, zenekar, óraadók) igazolások leadása  
 (alkalmazás típusa, munkaidő mértéke, heti munkaidő és óraszám megjelöléssel) 
11. XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny területi válogató nevezési határidő 
18-27. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
18. Az alapítvány felé benyújtandó eszközigények fontossági sorrendben történő leadása  
 Felelős: munkaközösség-vezetők 
21. A magyar dráma napja   
22. Őszi nap-éj egyenlőség 
24. XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny területi nevezési határidő 
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25-től XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny területi válogatók 
27. V. Országos (online) Harmonikaverseny 
 Rendező helyszíne: Szeged 
 Résztvevő: Harmonika szakos növendék 
 Felelős: Szokolai Zoltán pedagógus  
28. Vonós munkaközösség – tanszaki hangverseny 
 Helyszín:  Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak diákjai és tanárai 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
28. Gitáros szakmai összejövetel 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: gitár tanszak tanárai 
 Felelős: Vegyes munkaközösség-vezető 
30. Iskolatanács 11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
30. A népmese napja 
 
 
OKTÓBER 

1. A zene világnapja 
1. csütörtök Zenei Világnapi Hangverseny* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
1-13. XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny – Területi válogatók 
 Helyszín: Szentendre 
5. Pedagógusok Világnapja 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
8. Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan?, 10.00 óra 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Felelős: intézményvezető 
15. XV. Országos Lubik Imre trombitaverseny döntő nevezési határidő 
20. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
20. V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál 
 Helyszín: Biatorbágy 
 Résztvevők: gitár szakos növendékek 
 Felelős: gitár szakos szaktanárok 
21.  Szülői Szervezet Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
 Felelős: intézményvezető 
19. és 21. Fúvós munkaközösség – Kezdő tanulók (előző tanév) meghallgatása 
 Helyszín: Epicentrum vagy Kamaraterem 
 Felelős: fúvós munkaközösség-vezető 
22. Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevő: Hász Melitta 
 Felelős: intézményvezető 
22.  csütörtök Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: csütörtök 
22. XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny döntő nevezési határidő 
23. Nemzeti Ünnep 
25. Téli időszámítás kezdete 
 
 * A program várható költségeit Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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26-30. Őszi Szünet 
 Megemlékezés Beethoven életéről az elmélet órákon 
 Helyszín: Elméleti csoportos órák 
 Felelős: szaktanárok 
  
NOVEMBER 

1. Mindenszentek 
2. Őszi szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
9. Vonós munkaközösség – Kezdő tanulók meghallgatása (közös óra) 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: vonós tanszak diákjai és tanárai 
 Felelős: vonós munkaközösség-vezető 
13-15. XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny 
 Helyszín: Zalaegerszeg 
19. IX. Farkas Ferenc Zongoraverseny, Dunakeszi 
20. „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 18.00 óra 
 Résztvevők: iskola „B”-tagozatos tanulói  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
20-22. XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny – döntő 
 Helyszín: Szolnok 
24. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
25-26. VII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál 
 Helyszín: Abony 
 Résztvevők: vonós tanszak tanulói 
 Felelős: szaktanárok 
27.-04. V. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny 

 Helyszín: Budapest 
 Résztvevők:  harmonika szakos növendékek 
 Felelős: Szokolai Zoltán pedagógus 

27.  Zongora munkaközösség – Tanszaki hangverseny* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont, 18.00 óra 
 Résztvevők: zongora szakos kezdő tanulók  
 Felelős: zongora munkaközösség-vezető 
30-tól FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  
 
 I. Hajdu András emléknap és zongorafesztivál, Gödöllő 
 
DECEMBER 

2-3. Zongora munkaközösség – Kezdő tanulók meghallgatása 
 Helyszín:  Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora tanszak tanárai, tanulói 
 Felelős: Zongora munkaközösség-vezető 
3. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 16.00 óra 
 Résztvevők: kollégáink 10 év alatti gyermekei és szüleik  
 Felelős: intézményvezető 
6. Mikulás 
8. Vonós szakmai munkaközösség – Szakmai összejövetel 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Vonós szakmai munkaközösség-vezető 
* A program várható költségeit Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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15. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
15. kedd   Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, kamaraterem 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
16. szerda   Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – színházterem 17.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
17. XV. Országos Gitárverseny területi válogató nevezési határidő 
18.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
21. Téli napforduló 
21-03. TÉLI SZÜNET (2021. január 3-ig) 

 
2021 

 
JANUÁR 

4. A téli szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
6. Vízkereszt 
8-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
8. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny területi válogató nevezési határidő 
11-15. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 3-as terem, ütő-terem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
 Felelős: Csóka Gabriella 
11-22. XV. Országos Gitárverseny területi válogatók 
 Helyszín: Dunakeszi 
15-28. I. FÉLÉVI ADMINISZTRÁCIÓ 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
18. XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny területi válogató nevezési határidő 
19. Iskolatanács 11.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
20. X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny döntő nevezési határidő 
20. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 a) „Állatok a zenében” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET 15.00 óra 
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, Zeneismeret tanszak 
21. b) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
 3. Tehetséghangverseny 18.00 óra 
 Helyszín:  EPICENTRUM Rendezvényközpont 
 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói 5. és magasabb osztályok  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
22. A magyar kultúra napja 
22. Az I. félév utolsó napja 
25. Munkaközösség-vezetők és zenekarvezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
28. Fúvós munkaközösség – Fuvola hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Felelős: Fúvós munkaközösség-vezető 
29.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.00 ÓRA  
 Helyszín: Felső u. 45, kamaraterem 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető 
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29. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
29. XV. Országos Gitárverseny döntő nevezési határidő 
 
FEBRUÁR 
 
1-12. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny területi válogatók 
 Helyszín: Pomáz 
8-11. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS   
 Helyszín: Felső u. 33. iroda 
 Felelős: intézményvezető, iskolatitkárok 
12. II. félévi alapítványi igények leadása 
12. Farsangi megbeszélés a segítőknek, 11.30 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. 1-es terem 
 Felelős: intézményvezető, Molnár-Farkas Magdolna 
13. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (16 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
 Felelős: intézményvezető és Molnár-Farkas Magdolna 
18-03 XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny területi válogatók 
 Helyszín: Szentendre 
23. Iskolatanács  11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
22-26. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
28. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny döntő nevezési határidő 
  
 
MÁRCIUS 

5. Rendkívüli értekezlet, 11.30 óra 
 Téma: Felkészülés a hangszeres versenyre 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
5-7. XV. Országos Gitárverseny – döntő 
 Helyszín: Vác 
8-12. Hangszeres Verseny – Érd 
 Résztvevők: az iskola tanulói 
 Felelős: intézményvezető, szakmai munkaközösség-vezetők 
11. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2021/22-es tanév beiskolázási terv  
 Felelős: intézményvezető 
12. XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny - döntő nevezési határidő 
15. Nemzeti Ünnep 
 A Lukin Fúvószenekar fellépése  
 Felelős: zenekarvezető 
15. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny területi válogatók nevezési határidő 
19. A cigányság világnapja 
19-29. VII. Országos Harmonikaverseny Területi válogatók 
 Helyszín: Budapest 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
22. A víz világnapja 
23. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
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26. A 6. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra* 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a zeneismeret munkaközösség-vezető 
26-28. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – döntő 
 Helyszín: Kaposvár 
26-28. X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny – döntő 
 Helyszín: Győr 
29. Fúvós szakmai munkaközösség – Kezdők meghallgatása 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 
 Felelős: Fúvós munkaközösség-vezető 
31. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
 

 Felkészülési koncert a Pest Megyei Rézfúvós Versenyre 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: rézfúvós tanszakos növendékek 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
  

 Hangszerbemutató óvodásoknak 
 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár 
 Résztvevők: zenetanárok és tanítványok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
  

  „Kis kezek, rejtett mesterek” III. Zongor”A”verseny 
 Helyszín: Halásztelek 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói 
 Felelős: Zongora munkaközösség-vezető 
 
ÁPRILIS 

1-6. TAVASZI SZÜNET 
2. Nemzetközi gyermekkönyvnap  
7. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
7-től ÉVVÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
9-11. XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny  - döntő 
 Helyszín: Balassagyarmat 
10-17. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny területi válogatók 
 Helyszín: Veresegyház 
12. VII. Országos Harmonikaverseny döntő nevezési határidő 
12. Felkészülési hangverseny az Országos Mélyrézfúvós Verseny selejtezőjére 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Mélyrézfúvós tanszakos tanulók 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
12-13. SKÁLA-ETŰD Vonós beszámoló 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
12-16. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a Zeneismeret munkaközösség-vezető 
15-16. Tanköteles tanulók beíratása az általános iskolákba 
11. A magyar költészet napja 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
18. Műemlékvédelmi világnap 
19. Vegyes munkaközösség – tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: Vegyes tanszak tanulói 
 Felelős: Vegyes munkaközösség-vezető 
* A program várható költségeit Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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19-23. NYÍLT NAPOK  
19-23. Hangszerbemutató óvodásoknak 
 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár 
 Résztvevők: Molnár-Farkas Magdolna 
20. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
21. Hangszerbemutató és simogató 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 9.00-12.00 
 Résztvevők: az iskolai tanárai és tanulói 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
22. A Föld napja 
23. Tavaszi Művész-tanári koncert  LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
26-30. Felvételi meghallgatások a 2021/22-es tanévre  
30. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny döntő nevezési határidő 
 
 Regionális Szolfézsverseny, Törökbálint 
 Helyszín: Törökbálint 
 Résztvevők: zeneismeret tanszakos tanulók 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető 
  
 Keönch Boldizsár Énekverseny 
 Helyszín: Balassagyarmat 
 Résztvevők: magánének szakos növendékek 
 Felelős: Szóka Júlia 
 
folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
2. Anyák napja 
3. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye, 18.00 óra* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
3-tól Írásbeli érettségik 
7-9. Orbán György+ Nemzetközi Zongoraverseny, Szentendre 
10. Vonós munkaközösség – Kicsinyek muzsikálnak 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói, tanárai 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
12-től Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneirodalom 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, Molnár-Farkas Magdolna 
14-ig ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Csóka Gabriella 
16. VII. Országos Harmonikaverseny - döntő 
 Helyszín: Budapest 
18. Iskolatanács 9.00 óra 
 
* A program várható költségeit Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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20. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
20. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE   
 Felelős: Csóka Gabriella 
 Helyszín: Iskolaközpont 
24. PÜNKÖSD 
30. Gyermeknap 
31-től Adminisztrációs napok  
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
 
 X. Országos Ádám Jenő Dalverseny 
 Helyszín: Szolnok 
 Résztvevők: énekszakos tanulók 
 Felelős: Szóka Júlia 
 
 Érdi Nyitnikék 2021. Tavaszi kiállítás és Vásár 
JÚNIUS  

4. Munkaközösség-vezetői, zenekar-, kórusvezetői beszámolók leadási határideje 
4. A nemzeti összetartozás napja 
4-6. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – döntő 
 Helyszín: Kiskunfélegyháza 
6. Pedagógusnap 
9. TANÁRI KIRÁNDULÁS – tanítás nélküli munkanap 
 Felelős: intézményvezető 
11-ig Adminisztrációs napok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
15.  utolsó tanítási nap 
16. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
16. szerda Tanévzáró Ünnepély 17.00 óra* 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Felelős: intézményvezető 
21-25. Tehetséggondozó Zenei Tábor – Érd 
 Felelős: intézményvezető 
21. Nyári napforduló 
25. Barlangok napja 
 
* A program várható költségeit Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 

 

VIZSGÁK 

A 2020/21. tanév II. félév vizsgái: 2021. május 12. – június 4. 
 A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, Csóka Gabriella int. vez.-helyettes 
 Lebonyolításáért felelősök:  munkaközösség-vezetők 
 
Utolsó munkanap:   2021. június 25. csütörtök 
Nyári szabadság:   2021. június 28. (hétfő) – augusztus 19. (csütörtök) 
A 2021/22-es tanév első munkanapja: 2021. augusztus 23. (hétfő) 
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ESEMÉNYNAPTÁR MELLÉKLET 

Az alábbi programjainkat az Érdi Tankerületi Központ támogatásával kívánjuk megrendezni (500 Ft/fő/tanév 

összeg): 

Esemény megnevezése Helyszín Várható költség 
Zenei világnapi hangverseny 

2020.10.01. 
EPICENTRUM 

Rendezvényközpont 
- 

„B”-tagozatos tanulóink hangversenye - 
Tehetséghangverseny 

2020.11.20. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

- 

Zongora munkaközösség – Tanszaki 
hangverseny 
2020.11.27. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

- 

Lukin Csalogányai Népdaléneklési Fesztivál 
2020.03.26. 

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola 

Gyermekek jutalmazása, zsűri 
vendéglátása: 60.000 Ft 

Zenekarok, Kamaraegyüttesek 
hangversenye 

2021.05.03. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

Terembérlet: 20.000 Ft 
Hangszerszállítás: 51.000 Ft 

Tanévzáró Ünnepély 
2021.06.16. 

Szepes Gyula Művelődési 
Központ, Érd 

Terembérlet: 65.400 Ft 
Hangszerszállítás: 51.000 Ft 

Összesen összeg: 247.400 Ft 
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8. A NEVELŐTESTÜLET MUNKATERVET ELFOGADÓ HATÁROZATA - LEGITIMÁCIÓ 
 
A 2020/2021. évi munkaterv módosítását a nevelőtestület 2020. október 21-én megtartott szakmai értekezletén 
elfogadta. 
 
 
Érd, 2020. 10. 21. 
 

PH 
 
 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
 intézményvezető 
 
 
 
A 2020/2021. évi munkaterv módosításáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2020. 10. 21. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia  
 szülői munkaközösség elnöke 
 
 
 
A 2020/2021. évi munkaterv módosításáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
 
Érd, 2020. 10. 21. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Mézes Gyöngyi 
 intézményi tanács elnöke 
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9. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

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

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

a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja 
 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

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

 
Valamint az intézmény működését befolyásoló egyéb, gazdálkodással és szakmai működéssel összefüggő központi 
törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi szabályozások. 
 
 
 
2020. 10. 21. 
 

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

2020/2021-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1.  Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az előző tanévre tervezett feladatok egy részét sikerült megvalósítanunk: a kezdők meghallgatását, valamint a 
pedagógus önértékelést a soron következő kollégáknak. 
Az előző tanévre tervezett „Vedd könnyedén” fesztivál koncert, valamint a regionális „Kis kezek rejtett mesterek 
Zongor”A” verseny és a Regionális Négykezes Zongora Találkozó” is elmaradt. 
Az előző tanévre tervezett rendezvények fő célja: a gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartása; 
kreativitást, fantáziát megmozgató, zenéhez kapcsolódó ötletek megvalósítása és az élményszerzés. Ezt részben 
sikerült elérnünk. A „Vedd könnyedén” fesztiválra és a két regionális versenyre is jelentkeztek tanulók, már az 
„utolsó simításokat végezték” a fellépő darabjaikon.  Az az élmény maradt el, amit a közönség előtti előadás nyújt 
előadónak és közönségnek egyaránt. 
Egy kolléganő minősítése új időpontra került: 2020. október 22.-ére. Reméljük, ebben a tanévben befejeződik a 
kolléganő minősítése. 
Az előző tanévre tervezett rendezvényeink fő célja a gyerekek hangszer iránti motiváltságának további 
fenntartása; kreativitást, fantáziát megmozgató, zenéhez kapcsolódó ötletek megvalósítása és az élményszerzés 
volt. Ezt részben sikerült elérnünk. Az idei tanévben ezt a pedagógiai célt szeretnénk a továbbiakban is fenntartani. 
Azonban a tanszak úgy döntött: a jelenlegi, bizonytalan helyzetben, nem szeretnénk ismét megszervezni az 
elmaradt „Vedd könnyedén” fesztivál koncertet. 
 

1.2. Nyári események 
Ezen a nyáron nem tudtunk Zenei tábort szervezni, tartani. Az eddig megszokott nagyobb rendezvények, 
programok is elmaradtak.  
Egy nyugdíjba vonuló, ütő tanszakon tanító kolléga (Mézes Gyöngyi) kérésére zongorakíséretet vállaltam egy 
online kongresszusra, június végén. 30 perc körüli műsort vettünk fel videóra, az Eszperantó Világkongresszus 
online programjára, amely még két hasonló rendezvényen is elhangzott. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét lehetővé teszi a zeneiskolai új hangszerek vásárlását. Az előző tanévek 
tapasztalatai miatt úgy döntöttünk: Yamaha B1 és B2 pianínók helyett Kawai K-200 EP típusú pianínót kérnénk az 
állami támogatásból. Mielőtt a Kawai pianínó mellett döntöttünk, elmentünk ketten, Módra Elvira kolléganővel a 
Budapest Zongoraszalonba kipróbálni egy Kawai K-200 típusú pianínót, és az üzletben lévő Yamaha pianínókat. 
Az ott lévő hangszerek közül a Kawai K-200 típus tetszett nekünk jobban. 
 

2. Tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 

A 2020/2021-es tanévtől ismét lesznek B-tagozatos tanulóink: Nagy-Nimród Béla (2.o.) és Honi-Bagdi Krisztina 
(3. o.). Tanáruk: Papné Tóth Zsuzsanna. Nagyon örülünk nekik. 
A tanári létszám ebben a tanévben tizenegy fő. A tanszak tanárai közül ketten csak korrepetítori feladatokat látnak 
el: Németh Ferenc és Rostás Zoltán. 2020. augusztus végétől visszajön GYES-ről Gergely Virág, de csak félállásban. 
Papné Tóth Zsuzsanna június közepétől teljes állásban, határozatlan idejű kinevezéssel dolgozik nálunk. 
Esze Zsolt kollégának az előző tanév végén lejárt a szerződése, így ő ebben a tanévben nem tanít iskolánkban.  

 
2.2. Tárgyi feltételek  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból egy új Kawai pianínót szeretnénk vásárolni. A 
régi, elhasználódott pianínók közül most egyet le tudunk cserélni, de még további újabb hangszerekre lenne 
szükség. 
A pianínón kívül még egy hordozható, Roland típusú digitális zongorát is szeretnénk vásárolni, szintén az állami 
támogatásból. Erre a hangszerre elsősorban a zongorakíséretek ellátása miatt van szükségünk. (A digitális 
zongorán feljátszott zongorakíséretek felvételeit a többi hangszeren tanuló diákoknak juttatjuk el otthoni 
gyakorlásra.) 
Várhatóan szeptember elején elkészül a kamarateremben lévő Boston zongora: lecseréltetjük a húrokat. Sok 
problémánk volt a hangszerrel, nagyon hamar elhangolódott, hamissá vált. Ha a húrcsere után sem lesz változás, 
akkor egy új zongorára lesz szükség a kamarateremben. 
A Kőrösi Iskola 4. termébe kellene egy új zongorapad (csak egy van a teremben), valamint az Érdligeti Iskolában 
lévő Förster pianínóhoz szükség lenne egy új stúdiógörgőre (a jelenlegi stúdiógörgő nem stabil, billeg a hangszer). 
Még további zongorapadot lehetne vásárolni az intézményvezetői irodába (itt is csak egy zongorapad van). 
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3. A tanév fő feladatai 
3.1.  Kiemelt pedagógiai feladatok  

Ez a tanév rendkívüli helyzetben indul.  A Járványügyi eljárásrend betartásával kell tanítanunk, valamint a 
tervezett programjainkat ehhez kell igazítanunk. Az iskolában lévő egyetlen teremben, ahol kisebb koncerteket 
szoktunk tartani, most úgy tűnik: még kisebb koncertek megtartását sem tudjuk intézményen belül megoldani. A 
tervezett programjaink az akkori lehetőségekhez mérten kerülnek megrendezésre, akár szűk közönség előtt, akár 
online formában. 
Különösen nehéz helyzetünk lesz a kezdő tanuló oktatásában, mivel itt elkerülhetetlen a gyerek kezével, karjával 
való érintkezés, a helyes hangszerkezelési technika megtanításához. További nehézséget jelent a négykezes játék 
megvalósítása. Ez elsősorban a kezdő tanulóknál okozhat problémát. A kezdő tanításban szükség van a négykezes 
játékra: a helyes tempótartás, helyes ritmus megtanításához; valamint a harmóniákkal együtt történő előadáshoz. 
Fontosnak tartjuk az 1. félévre tervezett kezdők meghallgatását, ami elsősorban a hangszerjáték alapjainak 
megfelelő elsajátítására irányul.  Ez egy közös szakmai délután, ahol a néhány hete zongorázó tanulókkal 
ismerkedünk. Célunk: a tanuló felvételin nyújtott teljesítményének és a meghallgatáson nyújtott teljesítményének 
összehasonlítása, a tehetséges tanulók (leendő B-tagozat) kiválasztása, a kirívó problémák megbeszélése, egymás 
munkájának segítése. 
Továbbra is fontosnak tartjuk a néhány éve zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további 
fenntartását és az élményszerzést. Ezzel a céllal tervezzük az első félévi össztanszaki koncertünket, részt 
szeretnénk venni az iskolai (intézményi) versenyen, valamint további lehetőségeket keresünk (regionális 
versenyek, találkozók stb…). 
Ebben a tanévben nem tervezünk fesztivál koncertet. Helyette az iskolai (intézményi) versenyre készítünk fel 
tanulókat. 
Ebben a tanévben is kiemelt feladat a minősítés és az önértékelés. A tanszakon egy fő kollégát érint a 
pedagógusminősítés, két fő kollégát az önértékelés, valamint intézményi és intézményvezetői önértékelésre is sor 
kerül. Ezek a feladatok szinte az egész tanszakot érintik. A minősítésben és az önértékelésben résztvevő 
kollégáknak segítése egyik kiemelt feladatunk. Óralátogatásokat tervezünk elsősorban a minősítésben és az 
önértékelésben érintett kollégáknál. 
A járvány esetleges terjedésével megváltozhat az oktatás módja. Amennyiben ismét digitális oktatásra kell 
áttérnünk, szükségünk lesz az IKT eszközök működtetéséhez a digitális kompetenciánk fejlesztésére.  A tanév 
beindítása mellett erre is időt és energiát kell fordítanunk.  
Az intézményvezető már előkészítette az online oktatás feltételeit: egységes platform, levelező rendszer stb… 
létrehozása, valamint az iskolai számítógépek kamerával és hangfallal lesznek felszerelve. Ezek segítenek majd 
minket a tanszakon belüli és az intézményen belüli kapcsolattartásban. 
Ezeken kívül tervben szerepel hangkártya és egyéb tartozékok vásárlása a digitális zongorákhoz, amit elsősorban 
a korrepetítor kollégák használnának. 
 

 3.2 Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
A B-tagozatosok tehetséggondozása ettől a tanévtől ismét beindul. A két B tagozatos – Nagy-Nimród Béla (2.o.) és 
Honi-Bagdi Krisztina (3.o.) – a helyi tantervben előírt magasabb óraszámban folytatják tanulmányaikat. 
SNI-s tanuló néhány kollégánál előfordul, de ezeken a gyerekeken kívül még többen is vannak, akik valamilyen 
tanulási zavarokkal, problémákkal küzdenek. Ezeknek a tanulóknak személyre szabott tananyagot tervezünk. 

 
3.3. Tanszaki hangversenyek  

Össztanszaki koncert: 2020. november 27. péntek, 17.00 óra 
A rendezvény célja: a gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartása és az élményszerzés.  
Kezdők meghallgatása: 2020. december 2.–3. (szerda, csütörtök) 
A meghallgatás célja: a tanuló szeptembertől elkezdett hangszeres ismereteinek és képességeinek „felmérése”, az 
esetleges problémák megbeszélése, egymás munkájának segítése. 

 
3.4. Egyéb események, programok  

 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
Az iskolai projekthéten (vagy akár még ősszel) ismét szívesen látnánk Esze Zsolt újabb előadását. (Pl.: a digitális 
zongorajáték felvételkészítésével kapcsolatban.) 

 
 Várható versenyek 

Ebben a tanévben is számítunk az etűdverseny meghívásra Halásztelekről.  Ez a verseny lehetőséget ad arra, hogy 
azokat az „A-tagozaton” tanuló gyerekeket motiválja hangszerjátékuk fejlesztésére, akik az átlagnál több időt 
fordítanak gyakorlásra. 
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A tanszak további célja: olyan területi versenyek, fesztiválok, iskolai versenyek stb. lehetőségeinek kihasználása, 
ami a jelenlegi „A-tagozatos” tanulóink képességeit figyelembe véve motiválná a gyerekeket hangszerjátékuk 
fejlesztésére.  

 
A B-tagozaton tanulók a következő versenyekre jelentkezhetnek: 

- IX. Farkas Ferenc Zongoraverseny, 2020. november, Dunakeszi 
- I. Hajdu András emléknap és zongorafesztivál, 2020. november, Gödöllő 
- Orbán György Nemzetközi Zongoraverseny, 2021. május, Szentendre 

 
 Egyéb  

Továbbra is felkészítjük tanulóinkat az iskolák és egyéb más intézmények, szülők stb… által szervezett 
rendezvényeken való szereplésre (akár online is). 

 
4. Tervezett programok időrendben 
 Zenei világnapi koncert: 2020. október 
 Össztanszaki koncert: 2020. november 27. (Epicentrum) 
 Kezdők meghallgatása: 2020. december 2. -3. (Kamaraterem) 
 Tanszaki hangversenyek: 2020. december – 2021. január 
 Iskolai karácsonyi koncertek 
 Alapítványi farsangi bál 
 Szakmai hét (február) 
 Iskolai (intézményi) verseny: 2021. március 
 Tanszaki hangversenyek: 2021. április - május 
 Év végi vizsgák: 2021. május 

 B-s vizsgák, koncertek. 

 
Dátum: Érd, 2020. 08. 27. 

                                                                                                             
          Berg Andrea 
munkaközösség-vezető 
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2020/2021-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 
Az elmúlt tanévben legfőbb feladatként továbbra is tanulóink esztétikai nevelését, a zene szeretetét és a 
hangszeres játékon keresztül a kreativitást, a zenei önkifejezés fejlesztését tartottuk legfontosabb pedagógiai 
célunknak.  Tanulóink motiváltságát a már néhány éve működő házi versenyeken keresztül tudtuk erősíteni.  
Szintén kiemelt helyet foglalt tanári munkánk során a tehetséggondozás. Az elmúlt tanévben, a különböző iskolai 
vagy iskolán kívüli rendezvényeken, számos színvonalas szereplést hallhattunk, és nem utolsó sorban szép 
versenyeredményeket is produkáltunk mind a házi, mind az országos versenyeken. 
Kiemelt feladatnak tekintjük továbbra is szakmai fejlődésünket, ezen keresztül az összejöveteleinket, belső 
szakmai kurzusok lebonyolítását, melyeket közös órákon és meghallgatásokon keresztül tudunk megvalósítani. 
Ezen programok segítségével tanulóink felzárkóztatását is biztosítani tudjuk, ezért az idei tanévben is fontos 
feladatként határoztuk meg ezt a tevékenységünket.  

 
1.2. Nyári események 
Sajnos, a rendkívüli helyzet miatt, a már sok éve sikeresen működő zenei táborunk elmaradt. Tanulóink a nyár 
folyamán megrendezett versenyeken sem vettek részt. Július végén egy kollégánk, Tóth Andorné részt vett a 
Szentendrén megrendezett Barokk kurzuson, melynek előadója, az általunk is a Lukin Projekt-hetek alkalmából 
már jól ismert és közkedvelt hegedűművész, Illés Szabolcs volt. 

 
2. Tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Tanulói létszámunkról még nincs pontos információm, remélhetőleg az elmúlt tanévhez hasonlóan fog alakulni. 
Tanáraink létszámában és személyében nem történt változás az elmúlt tanévhez képest. Hegedűt oktató kollégáink 
közül hárman teljes állásban, egy fél állásban tanít, a gordonka szakos tanulóinkat egy kolléga fél állásban és egy 
óraadóként  tölti be tanítja. Az idei tanévben két kollégánk vesz részt önértékelésen és egy tanárunk fog minősülni 
gyakornokként. 
             
2.2. Tárgyi feltételek 
A hangszercsere program keretén belül hangszerparkunk minden évben bővült néhány új hangszerrel. A meglévő 
hangszereinket, lehetőség szerint igyekszünk karbantartani, kisebb-nagyobb javításokat évről évre el kell rajtuk 
végeztetni, a leamortizáltság elkerülése végett. A tartozékokat úgyszintén minden évben fel kell újítani, vagy újakat 
vásárolni, gondolok itt: húrkészletekre, hídpárnákra, vonók szőröztetésére, új hangszertokok beszerzésére. 
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok 
Az idei tanévben kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük a digitális oktatás szélesebb körben való megismerését, 
alkalmazását a zeneoktatás területén. Fontos feladatnak tartjuk növendékeink motiváltságának fenntartását az év 
közbeni lemorzsolódások elkerülése végett (házi versenyek megrendezése), a felzárkóztatási programok 
bevezetését (szakmai összejövetelek, pedagógiai módszerek és tapasztalatok megosztása, megbeszélése). 
Továbbra is nagy hangsúlyt fordítunk kezdő tanulóink meghallgatására, zenei képességeik felmérésére (közös óra 
keretein belül, szakmai megbeszéléssel egybekötve). A hangszertechnikai készségek elsajátítása, továbbfejlesztése 
érdekében idén is folytatjuk skála-etűd beszámolónkat. Nem utolsó sorban, fontos feladatnak tekintjük biztosítani 
és erősíteni tanszakunk összehangolt munkáját (egymás közti kapcsolattartás, pedagógiai és módszertani 
tapasztalatok megosztása, megbeszélése).  

 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

  
„B” tagozatos növendékeink létszáma az idei tanévben 7 főből áll. Mindannyian hegedű szakosok. SNI-s 
növendékekről nincs tudomásom. Az egyéb, problémás tanulóink számára külön tanrendet és 
követelményrendszert határozunk meg, segítjük őket a felzárkóztatásban. 

 
3.3. Tanszaki hangversenyek 
Az idei tanévben, lehetőség szerint, két munkaközösségi hangversenyt szeretnénk megrendezni. Az első 
hangversenyt szeptember végére terveztük. A koncert lebonyolítása az elmúlt tanévhez kapcsolódik. Ugyanis, a 
rendkívüli helyzetre való tekintettel és a távoktatás bevezetésével nem állt módunkban meghallgatni az év végére 
megtanult és kidolgozott előadási darabokat zongorakísérettel. Ettől a lehetőségtől nem szeretnénk megfosztani 
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diákjainkat, ezért aki a nyár folyamán még tovább gyakorolta és csiszolta a vizsgadarabjait, módjában áll azt 
bemutatni. A második munkaközösségi hangversenyünket a második félévben szeretnénk megrendezni 
„Kicsinyek muzsikálnak” címmel. 

     
3.4. Egyéb események, programok.  
Mint minden évben, idén is, a Lukin projekt-hét keretében van lehetőségünk részt venni különböző előadásokon, 
kurzusokon. Ezen kívül a tanév során néhányszor tartunk szakmai összejöveteleket, szakmai értekezleteket, 
melyek szoros kapcsolatban állnak a tanévre tervezett programjainkkal. 
Lehetőség szerint, idén ismét szeretnénk tanulót indítani az Abonyban megrendezendő Bihari János Országos 
hegedűversenyen. Ezen kívül idén is részt veszünk házi versenyünkön, melynek versenyanyaga magyar szerzők 
műveiből fog állni. 
Lehetőség szerint részt kívánunk venni egyéb, iskolán kívüli programokon is.  

  
4. Tervezett programok időrendben. 
 Szeptember 28-án: első félévi tanszaki koncert. 
 Október: Zenei világnap. 
 November 9-én: Kezdő tanulóink meghallgatása (közös óra), „B”-tagozatosok tehetségkoncertje, 25-én, 

26-án: Országos Bihari János Verseny. 
 December 8-án: Felzárkóztató szakmai összejövetel (közös óra), 
 Saját tanszaki és Karácsonyi hangversenyek. 
 Január: „B” tagozatosok beszámolója, Lukin Emlékhangverseny. 
 Február: Farsangi hangverseny, Lukin Projekthét. 
 Március: Házi hangszeres verseny 
 Április 12-én,13-án: Skála-etűd beszámoló. 
 Május 10-én: „Kicsinyek muzsikálnak” tanszaki hangverseny, saját tanszaki koncertek, év végi vizsgák. 
 Június: Évzáró. 

 
 

Dátum: Érd, 2020. augusztus 27.                                                        
 
 

                                                                                                      Czidorné K. Erika 
                                                                                                                  munkaközösség-vezető        
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FÚVÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2020/2021-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1 Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az előző tanév fő célkitűzése a zeneiskolából kimaradó növendékek számának csökkentése volt, az átdolgozott 
tantervek és változatosabb tanítási módszerek használatával. Emellett az eddiginél több központi tanszaki 
koncertet tartottunk, ezzel is segítve elsősorban a felvételizőket és versenyre készülőket, hogy 
eredményességünket növeljük a megmérettetéseken. Az első félévben sok mindent megtettünk céljaink 
eléréséhez, de a második félévben a kialakult járványügyi helyzet miatt a tanítási módszereink és tanóráink 
meglehetősen megváltoztak. Olyan távoktatási módszereket próbálhattunk ki, amelyeket nem is terveztünk. 
Viszont ebben az időszakban a növendékekkel való személyes kontaktust teljesen nélkülöztük, ami nem biztos, 
hogy segítette elsődleges célunkat: a növendékek megtartását. 
Ebben a tanévben – amennyiben lehetséges hagyományosan tanítanunk – elsősorban a járványügyi helyzetben 
felhalmozódott lemaradásainkat kell behoznunk. Növendékeinknél az online órák alatt összeszedett rossz 
beidegződéseket is orvosolnunk kell, gondolva itt a testtartásra, szájtartásra, és ha ezzel sikerül végeznünk az első 
félévben, talán a második félévre gondolkodhatunk más célokban is. 
Emellett készülnünk kell a járványhelyzet visszatérésére is, ezért digitális eszközeinket átnézettük, újakat 
szereztünk be, képeztük magunkat ezeknek használatában.  
De a legfontosabb, hogy mindenki kipihente magát a nyáron a következő tanévre, a várhatóan nem könnyű 
folytatáshoz. 
 
1.2. Nyári események 
Györkös Ivett klarinétos növendékünket felvették a Békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba, 
illetve ismét részt vett a XV. Békéscsabai Nemzetközi Klarinét Szaxofon és Tárogató táborban, Gyenge Gyula, Varga 
István, Rumy Balázs és Puskás Levente kurzusain. Petrus-Bölöni Júlia négyhetes tábort tartott testvérével Petrus-
Bölöni Rékával a Törpelak bölcsődében, ahol három növendékével is foglalkozott. Petrus-Bölöni Júlia a BME-n 
szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus területen szerzett diplomát, Baranyi Anita a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében szerezte meg fuvolatanári mesterdiplomáját, és Balázs Péter a Győri 
Széchényi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetében vette át klarinéttanári mesterdiplomáját. Saját 
szervezésű nyári táborunk nem volt ebben a tanévben.  
 
2. Tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
„A” tagozatos tanulóink létszáma hasonlóan alakul, mint az előző években. 
„B” tagozatos növendékeink létszáma nőtt: 14 fő: 8 fuvolista, 3 klarinétos, 2 trombitás, 1 harsonás növendékünk 
lesz várhatóan.  
Jelenleg 4 fuvolatanár, 2 klarinét-szaxofontanár, és 4 rézfúvós szakos kolléga dolgozik intézményünkben, illetve 
egy kolléga tanít furulyát a Móra Ferenc Általános Iskolában sajátos nevelési igényű gyermekeknek. Tresó-Ujhelyi 
Ágnes klarinéttanár áthelyezését kérte a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségű Iskolába. Álláshelyét Balázs 
Péter klarinéttanár vette át. Fiedler Gabriella második gyermekét várja, így még nem jön vissza tanítani. Balázs 
Péter klarinét- és Hudacsek Tamás kürt- és furulyaszakos tanár fogja helyettesíteni. 
Baranyi Anita minősítése október 9-én lesz, Petrus-Bölöni Júlia önértékelése az előző tanévben elmaradt, így erre 
a tanévre helyeztük át. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
Az előző hangszercsere programban igényelt, de már nem forgalmazott tenorkürt helyett kiválasztott két olcsóbb 
baritonkürt még nem érkezett meg iskolánkba, pedig nagy szükség lenne rájuk, elsősorban növendékeim 
motiválásához. Az új 2020-as Hangszercsere program keretén belül 5 db fuvolát, 2 db klarinétot, 1 db gyermek- 
vadászkürtöt, 1 db pisztonos baritonkürtöt, 1 db réztisztító pasztát tudott iskolánk vezetősége beilleszteni az 
igényelt hangszerek közé. Fafúvós tanáraink természetesen ennél több hangszert igényeltek: 9 fuvolát és 4 
klarinétot, és én is több tartozékot kértem. Az iskola vezetőségének más tanszakok kéréseit is figyelembe kellett 
vennie az igények elbírálásánál. Ebben a tanévben nincs hangszerjavítási keret a programban, meglévő 
hangszereink karbantartására és javítására elsősorban az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatását tudjuk 
felhasználni. Pozitívuma a dolognak, hogy így a hangszerészek leterheltsége csökkenni fog, mert a program által 
kialakult túlterheltségük a javításoknál a minőség színvonalának csökkenését eredményezte. 
Hangszerparkunk átlagéletkora a hangszercsere programoknak köszönhetően jelentősen csökkent, de erre 
szükség is volt, mert régi hangszereink már nagyon elhasználódtak. Bizonyos esetekben 40-50 éves, vagy akár 
öregebb hangszereken is tanítottunk. Viszont kérdéses, hogy ezeknek az új, már Távol-Keleten gyártott 
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hangszereknek a tartóssága megközelíti-e a régi hangszereinkét. A még meg nem kapott baritonkürtök első 
kicsomagolásakor, a forgalmazó által átvizsgálásra felkért hangszerész műhelyében olyan meglepő hibákra 
bukkantunk, amelyek minőségi gyártási körülmények között nem fordulhatnának elő. Általában a minél olcsóbb 
előállítási költség, így a nem megfelelő anyaghasználat jellemzi ezeket az új hangszereket. 
Az iskola vezetősége a nyáron webkamerákat és hangszórókat szerzett be, hogy támogassa a távoktatást, ha arra 
kényszerülünk.  
Javaslom egy Zoom mikrofonos videókamera beszerzését, amivel stúdióminőségben tudnánk hangfelvételeket 
készíteni, illetve koncerteket online közvetíteni.  
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Kiemelkedő feladatnak tartom ebben a tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás erősítését. Tavalyi beszámolóm 
összegzésében arra a következtetésre jutottam, hogy a digitális oktatás akkor volt hatásos, ha azt a szülő támogatta 
és ellenőrizte. Segítette gyermekét a digitális eszközök kezelésében, esetleg gyakorolt vele az átküldött digitális 
kíséretek segítségével, vagy egyáltalán kinyomtatta a kottáit. 
Javaslom, hogy segítsünk a szülőknek, adjunk nekik tanácsokat, hogyan gyakoroljanak gyermekeikkel, hogyan 
ellenőrizzék tudásukat, gyakorlásukat. Segítsünk nekik a digitális eszközök kezelésében, használatában is. Ezzel 
oktatásunk hatékonyságát növelhetjük. Személyesen velük egyáltalán nem találkozhatunk a járványügyi 
szabályozások miatt, ezért hívjuk fel őket és egyeztessünk velük gyakrabban telefonon, vagy digitális eszközökön. 
A várható második hullámnál arra is készülnünk kell, hogy most jóval kevesebb idejük lesz gyermekük 
ellenőrzésére, mert esetleg be kell járniuk a munkahelyükre. A jó szülő-tanár kapcsolat megmaradása is sokat 
segíthet a lemorzsolódás elkerülésében. 
Nem pedagógiai feladat, de a tanításszervezéshez tartozhat a kihelyezett tagozatokon az adott iskola járványügyi 
eljárásrendjéhez való alkalmazkodás. Jó lenne, ha a kihelyezett tagozatokon tanító tanárok ezt minél előbb 
megkapnák, mert az a mi eljárásrendünknél akár szigorúbb szabályozást is tartalmazhat. Az adott iskola azon lesz, 
hogy a gyermek az iskolában csak a feltétlenül szükséges ideig tartózkodjon! Jó lenne egyeztetni az igazgató 
kollégákkal a külsős gyerekek óráiról is, akik nem az adott iskolákban tanulnak, hogy engedik be őket az 
iskolájukba, egyáltalán hol várakozhatnak a zeneiskolai tanóra kezdésére. 
Közös órákat – amíg a járványhelyzet nem szűnik meg – nem rendezünk. Amennyiben az iskola rendez házi 
versenyt, akár online videók beküldésével, ehhez mi is szívesen csatlakozunk. A központi koncerteken is részt 
veszünk. 
   
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
Az év végi meghallgatáson új fuvolista „B”tagozatos növendékeink lettek. 
Fontos lesz a kialakult helyzet miatti lemaradásainkat is pótolni, így szinte minden növendékünk felzárkóztatásra 
fog szorulni. 
Az érdi Móra Ferenc Általános Iskolában a gyógypedagógus diplomával is rendelkező Takács Krisztina tanít 
furulyát és szolfézst sajátos nevelési igényű gyermekeknek. 
Tanáraink más helyszíneken a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában, a korábbi belső továbbképzéseken 
megszerzett ismereteiket használják. 
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
Koncerteket nem szervezünk míg a járvány tart, mert nincsen megfelelő mérető saját hangversenytermünk, és a 
szabályok betartásával jelenlegi hangversenytermünkben csak kevés növendék tudna egy koncerten fellépni.  
Ehelyett tanszaki meghallgatásokat fogunk szervezni, közönség nélkül, ahol a kollégák hallgatják meg a fellépő 
növendékeket, és megfelelő eszközök segítségével ezeket a meghallgatásokat online tudjuk közvetíteni a szülők 
számára. 
Az előző félévben elmaradt kezdők hangversenyét ilyen módon szeretném bepótolni még az őszi szünet előtt. 
Október 19-én hétfőn, és október 22-én csütörtökön, két napon lenne az előző tanévben kezdett növendékek 
meghallgatása; a második félévben, március 29-én hétfőn pedig az ebben a tanévben kezdő növendékek 
meghallgatása. 
Amennyiben a járványhelyzet enyhül, a második félévben szívesen tartunk már koncerteket a versenyek selejtezői 
előtt. 
 
Tervezett felkészítő hangversenyek. 
Január 28. Felkészítő koncert az Országos Fuvolaversenyre. 
Március Felkészítő hangverseny a Pest Megyei Rézfúvósversenyre. 
Április 12. Felkészülési hangverseny az Országos Mélyrézfúvós Verseny selejtezőire. 
A félévi és év végi tanszaki hangversenyeket a járványhelyzet alakulásának függvényében tudjuk megtartani. 
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3.4. Egyéb események, programok  
 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

A tavaszi Projekthét egyik rendezvényének Kéthelyi Kornél Nagykanizsai Mélyrézfúvós tanár előadását ajánlom, 
aki szívesen bemutatja számunkra az Essential Elements 2000 Fúvószenekari iskolát. Ezt az online felülettel 
rendelkező iskolát a Nagykanizsai rézfúvós tanárok az egyéni tanításban is sikeresen alkalmazzák. 
 
 Várható versenyek 

Országos versenyek: 
X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. március 26-28. 
A területi válogatók ideje: 2021. február 1-től 12-ig.  
XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY  
A verseny időpontja: 2021. június 4-6. 
A területi válogatók ideje: 2021. április 10-től 17-ig. 
 
Egyéb versenyek: 
V. Abonyi Országos Mélyrézfúvós és Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál 
2021 tavaszán lesz bepótolva. 
VII. Pest megyei Rézfúvós Verseny – Göd 
2021 tavasza. 
  
 Egyéb  

Az Érdligeti Általános Iskola évnyitójára érkezett felkérés a nyár folyamán, de nem követték a felkérést 
konkrétumok. 
 
4. Tervezett programok időrendben 
 Szeptember: Szerveződés, tanszakok felállása 
 Október 19. és 21.: Az előző tanévben kezdő növendékek meghallgatása. 
 December: Első félévi tanszaki hangversenyek. Részvétel a központi szervezésű karácsonyi koncerteken. 
 Január: B-tagozatosok vizsgája. Első félévi koncertek. Részvétel a Lukin napok rendezvényein. 
 Január 28. Felkészítő hangverseny az Országos Fuvolaversenyre. 
 Február: Részvétel a farsangi rendezvényen. 
 Március: Felkészülési koncert a Pest Megyei Rézfúvós Versenyre 
 Március 29. Kezdők meghallgatása 
 Április 12. Felkészülési hangverseny az Országos Mélyrézfúvós Verseny selejtezőjére. 
 Május: Felkészülés a vizsgákra. Második félévi hangversenyek. 
 Június: Vizsgák, zenei tábor  

 
 
Dátum: Érd, 2020. 08. 27. 
 
 
 
                                                                                                                      Zwickl Ágoston 
                                                                                                        fúvós munkaközösség-vezető 
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VEGYES MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2020/2021-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 
A vegyes tanszakon ebben az évben személyi változás történt, Mézes Gyöngyi az érdi zeneiskolában töltött 25 év 
tanítás után nyugdíjba ment Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéssel, így én vettem át a tanszak vezetését. 
Volt kolleganőnk külföldi felkérés alapján egy saját készítésű videókoncerttel búcsúzott tőlünk, amely a nyár 
folyamán három online eszperantó nemzetközi rendezvényen volt hallható. Mindez nem jöhetett volna létre, Berg 
Andrea kiváló zongorakísérete és az intézményvezető asszony segítsége nélkül, aki rendelkezésre bocsátotta az 
ütőtermet. 
Az ütőtanszakon két fiatal kolléga; Tekula Ádám határozott idejű félállás pozícióban, és Juhász András határozott 
idejű óraadóként vette át a tanszak növendékeit. Az új kollégák elsődlegesen felmérik a növendékek képességeit, 
majd ennek függvényében veszik ki részüket a tanév rendezvényeiben, eseményeiben. 
Gitár szakon Palatin Eduárd elment az iskolából, növendékeit Bögöthy Ádám vette át tizenkét órában. Urbán Tibor 
és Szabó Vincent saját tanítványait viszi tovább teljes óraszámban.  A három gitáros kolléga továbbra is tervezi a 
közös szakmai megbeszélést év elején, októberben, ami számukra nagyon hasznos és kimeríthetetlen téma 
szempontjából: „Ki hogyan tanít?”  
Múlt évben Szabó Vincent megalakította a gitáregyüttest, ami az idén is folytatódik, nagy örömünkre. 
Harmonika tanszak: A tanszakot immár 26 éve nálunk tanító Szokolai Zoltán viszi tovább. Ismételten szép 
eredményekkel zárta a tavalyi évet:  

 IV. Országos Nemzetközi Harmonika Verseny győztesei három korcsoportban: Nagy Réka, Molnár Bálint 

Ignác, Szokolai Bálint abszolút győztes 

 IV. DanubiaTalents Harmonika Verseny győztese: Nagy Réka első helyezett.  

 A horvát zeneszerezővel sikeres volt a projekt Nagy Réka közreműködésével. 

Magánének szakon továbbra is Szóka Júlia tanít teljes óraszámban. Az elmúlt évben a COVID19 miatt sajnos, mind 
a két országos énekverseny elmaradt, amit Balassagyarmaton áprilisban, illetve Szolnokon májusban rendeztek 
volna. Az idei év feladatának tekintjük, amennyiben megrendezésre kerül, az ezeken való részvételt. 
 
1.2. Nyári események 

 Földrajzi Múzeum – aug. 28. Nyárbúcsúztató koncert; Molnár Bálint Ignác fellépése – Harmonika 

 Magánének szakon Rancsó Réka felvételt nyert a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium 

Magánének Szakára, majd júliusban a Győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának Magánének 

Szakára, tehát tanulmányait itt folytatja. 

 
2. Tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
A magánénekeseknél és az ütősöknél továbbra is Rostás Zoltán látja el a zongorakíséretet.  
Személyi változások: Mézes Gyöngyi felmentési idejét tölti, őt két új fiatal kolléga helyettesíti december 27-ig. 
Közülük Juhász András  pedagógiai munkája mellett egyetemi tanulmányaihoz portfóliót készít.  

 
2.2. Tárgyi feltételek 

 Harmonika szakon: szükség lenne további méretben billentyűs, valamint gombos harmonikára.   
 Ütő szakon: selejtezés miatt új kottaállványokra, valamint 2 pár vibrafonverőre lenne szükség. 

 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok 
Minden kolléga kiemelt feladatának tekinti a tavalyi évben szükségszerűvé vált digitális oktatás tapasztalatainak 
alkalmazását. A lemorzsolódás elkerülése végett színes repertoár, különböző műfajok megismertetése a 
növendékek számára. Én, mint a vegyes tanszak új vezetője, kifejezetten feladatomnak tekintem az óralátogatást 
a különböző hangszert tanító kollégáknál, amely erősíti a közöttünk lévő kapcsolattartást. Minden kolléga 
feladatának tekinti az iskola már-már hagyomány szerinti eseményein való részvételt (zenei világnap, karácsony, 
farsang, Lukin projekthét stb.).  
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Ütő szak: 2 fő B-s növendék, 2 fő SNI-s; autizmus spektrumzavaros növendék 

 Gitár szak: 2 fő B-s növendék 
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 Harmonika szak: 5 fő B-s növendék 

 Magánének szak: 4 fő B-s, valamint négy szabadon választható szakos növendék 

 

3.3. Tanszaki hangversenyek 
Minden kolléga megtartja a tanszaki koncertjét félévente, melynek célja, és feladata a növendékek szakmai 
fejlődésének lehetővé tétele a fellépések során. 

 
3.4. Egyéb események, programok  
Az iskola által megrendezésre kerülő belső versenyre való készülés, ami a regionális versenyre való készülést 
váltja ki. 
 
További várható versenyek: 

 2020.09.27. – V. Országos és Nemzetközi Harmonikaverseny, Szeged (Molnár Bálint Ignác) 
 2020.11.27. – 2020.12.04. – V. Danubia Talents Budapest Harmonika Verseny (Nagy Réka, Molnár Bálint 

Ignác) 
 2021.03. – Országos Harmonika Verseny -  döntő, Bp. 
 2021.04. – Balassagyarmat, III. Keönch Boldizsár énekverseny. 
 2021.05. – Szolnok, Ádám Jenő Dalverseny 
 Biatorbágy, gitárverseny 

 
Egyéb események: 

 2021. május Nyitnikék – Érd város rendezvénye 

 
4. Tervezett programok időrendben 
A fentebb látható versenyeken kívüli terveink: 

 2020.09.28. Gitárosok szakmai összejövetele 

 2021.04.19. Nagy tanszaki hangverseny 

A Zeneiskola hagyományos rendezvényein való részvétel, karácsonyi koncert, zenevilágnap, Lukin projekthét, 
farsang, stb. Vegyes tanszaki koncertünket az év második felére terveztük a járványra való tekintettel. 

 
 
Dátum: Érd, 2020.08.28. 

 
 

              Szóka Júlia 
vegyes munkaközösség-vezető 
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ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG  
MUNKATERVE 

2020/2021 TANÉV 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 
A tavalyi tanév márciusáig betervezett programjaink, eseményeink sikeresen megvalósultak. Március közepén a 
vírushelyzet miatt átálltunk a tantermen kívüli digitális oktatásra, így néhány programunk (Martonvásári szakmai 
nap, Lukin Csalogánya népdaléneklési verseny) sajnos elmaradt. Az egyik kiemelkedő eseményünk 
(Ismeretterjesztő előadás) sikeresen lezajlott januárban.  Kórusunk több alkalommal is színvonalas műsorral 
szerepelt, ezeken az alkalmakon lehetőség szerint ismét szeretnénk részt venni (Hotel Corinthia, karácsonyi 
koncert). Az év elején sikeresen új ZMG-s csoportokat indítottunk.  
 
1.2. Nyári események  
Az idei nyáron a vírushelyzet miatt szakmai továbbképzések, koncertek nem voltak. 
 
2. Tanév indításának feltételei 
 2.1. Személyi feltételek 
Az idei tanévben hét kolléga látja el a szolfézs/zeneirodalom-oktatást iskolánkban. 
Három teljes állásban dolgozó kolléganőnk: Endrődi Hajnalka, Haász Csilla, Lehotka Ildikó. 45 %-ban Perger Judit 
és Schubert Tamásné, óraadóként pedig Takács Krisztina látja el a feladatokat. Molnár-Farkas Magdolna 
intézményvezető-helyettesi munkája miatt csak két csoportot tud az idei tanévben tanítani. Tanítási helyszíneink 
a Zeneiskola központi épületén kívül: Érdligeti, Túr utcai, Kőrösi, Gárdonyi és Marianum iskola. 
 
Tanáraink a következő helyszíneken tanítanak: 

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

 
Az idei tanévben 46 elméleti csoportot indítunk. 
 
A csoportok eloszlása a tagozatok között: 

 Központ – 25 csoport 
 Érdliget – 4 csoport 
 Túr utca – 1 csoport 
 Kőrösi – 9 csoport 
 Gárdonyi – 3 csoport 
 Marianum – 3 csoport 
 Móra – 1 csoport 

 
2.2. Tárgyi feltételek 
Hangszer-ellátottságunk a tavalyi tanévben rendeződött, minden kihelyezett tagozatunkon van pianínó vagy 
digitális zongora.  
A tavalyi tanévben új digitális eszközöket, programokat sikerült beszereznünk (EarMaster hallásfejlesztő szoftver, 
bluetooth hangszóró).  
 
3. A tanév fő feladatai: 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok 

 A néhány éve beindított óralátogatásokat és konzultációs megbeszéléseket szeretnénk tovább folytatni. 
Az előbbi pontban említett technikai eszközök és programok használatának bevezetése is célunk.  

 A vírushelyzetre való tekintettel kiemelt fontosságú célként jelöljük meg új digitális tananyagok 
megismerését. 

 Új kiadványok és tankönyvek megismerése (Margaréta 3. kötet, új, átdolgozott Dobszay 1. tankönyv). 
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 Új kapcsolatok kialakítása a környező települések iskoláival, az ott tanító szolfézstanárok oktatási 
módszereinek megismerése. 

 Szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal. 
 Iskolai kórusunk kibővítése, szakmai fejlesztése, közös szereplések, fellépések a fúvós- és 

vonószenekarral. 
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
Tanszakunkon néhány év óta külön tanórán tudunk foglalkozni az SNI-s tanulókkal. A tanítás során ezekre a 
gyermekekre nagyobb figyelmet fordítunk.  
A B-tagozatos, zenei pályára készülő tanulókkal szintén külön tanórán tudunk foglalkozni.  
 
3.3. Tanszaki hangversenyek 
Kórusunk az idén várhatóan több alkalommal is fellép: decemberben a gimnázium kórusával, az iskolai karácsonyi 
koncerten, és a kamaracsoportok év végi koncertjén.  
 
3.4. Egyéb események, programok 
Az idei tanévben a Martonvásári Művészeti Iskolába szeretnénk ellátogatni. 
 
4. A tanszak tervezett programjai: 

 Szeptember 
Szolfézscsoportok kialakítása és elindítása. Online szülői értekezletek megtartása. 
Digitális oktatással kapcsolatos belső továbbképzések, értekezletek szervezése. 

 Október 
Megemlékezés az elmélet órákon Beethoven életéről, munkásságáról. 

 November 
Adventi, karácsonyi koncertekre való készülés. 

 December 
Adventi és karácsonyi koncerteken való közreműködés, szereplés.  

 Január 
Ismeretterjesztő előadás a Művelődési Házban, melynek témája: Állatok a zenében. 

 Február 
Részvétel a projekthéten. 

 Március 
Lukin Csalogánya népdaléneklési verseny szervezése és lebonyolítása. 

 Április 
A törökbálinti regionális szolfézsversenyen való részvétel. Felkészülés az év végi vizsgákra, beszámolókra, a 
tesztek megíratása. 

 Május 
Összefoglaló órák megtartása, alapvizsgák lebonyolítása. 

 Június 
Zenei táborban való aktív részvétel. 
 
 
Érd, 2020.08.28. 
 
 
 

Haász Csilla 
munkaközösség-vezető 
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A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekarának 
MUNKATERVE 

2020/2021-es tanévre 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az előző tanév fő feladata az új gyermekek beilleszkedésének segítése volt, úgy, hogy közben a jelenlegi tagok se 
unatkozzanak. Azt is odaírtam előző évi munkatervembe, hogy ennek az a feltétele, hogy az új növendékek 
tisztességesen járjanak próbákra, illetve a tanórákon is vegyék át a zenekari anyagot. Az a két klarinétos gyermek, 
aki rendesen járt, sikeresen beilleszkedett a zenekarba. A harmadik – szaxofonos növendék – mivel nem járt 
rendszeresen, csak alkalmanként jelent meg (általában miután telefonáltam szüleinek), ezért nem illeszkedett be. 
Minden próba előtt pedig nem telefonálhatok. 
Így tavalyi vállalásomat, ígéretemet és célomat 100 %-ban teljesítettem. 

 
1.2. Nyári események 
A nyáron nem történt semmilyen esemény a koronavírus járvány miatt.  

 
2. Tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Az előző tanév növendékei közül vannak olyan gyerekek, akik kimaradtak a zeneiskolából. Az újonnan 
fúvószenekarba kerülő, elméletből már alapvizsgázott gyermekek pontos létszámát még nem ismerem, de az előző 
tanévben 5 klarinétos, 10 fuvolista, 1 szaxofonos, és 1 trombitás növendék alapvizsgázott, ez majdnem akkora 
létszám, amiből egy új zenekart is össze lehet állítani. Remélhetőleg ezek a növendékek a zenekarban fogják 
hasznosítani eddigi tanulmányaikat.  
Ebben a tanévben teljesen lecserélődik a szólampróbákat tartó tanári csapat. Mézes Gyöngyi helyett Juhász András 
tart szólampróbákat az ütősöknek, Tresó-Ujhelyi Ágnes helyett Hudacsek Tamás tart szólampróbákat a 
fafúvósoknak. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A próbákat szombat délelőttönként tartjuk a zeneiskola Felső u. 33-as épületének aulájában. A szólampróbákat az 
1-es és az 5-ös termekben, illetve az ütőteremben tartjuk. A koronavírus miatt hozott távolságtartási szabályt 
megpróbáljuk betartani próbáinkon. Hangszerállományunk jelenleg megfelelő, de digitális tananyagok nem állnak 
rendelkezésünkre.  

 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
A digitális oktatás a zenekar számára megfelelő eszközök, kották, anyagi és szoftveres háttér nélkül nem releváns, 
mivel egyidőben történő hangszeres játékról van szó. E nélkül a digitális oktatás csak egyéni feladatok kiadásával 
oldható meg. A lehetséges eszközökről az előző tanév év végi beszámolójában írtam, amelynek ára vagy előfizetése 
drága. Ilyenek: Adobe Premier Pro videószerkesztő program, a Musescore kottaíró program fizetős alkalmazásai, 
Smartmusic alkalmazás, az Essentiel Elements 2000 3 kötetes fúvószenekari iskola teljes anyagának megvétele.  
A növendéklétszám emelésére a lehetőség megvan, ismét sokan alapvizsgáztak elméletből, remélhetőleg az a 
zeneiskola érdeke is, hogy emelkedjen a növendékek létszáma. Azon felül, hogy szeptemberben telefonon felhívom 
a lehetséges új növendékek szüleit, többet nem tudok tenni az ügy érdekében. Szép szavakkal nem tudom a 
zenekarba csábítani őket, mikor más könnyebben teljesíthető lehetőségek is vannak. De ha túl kevés a létszám, 
annak anyagi következményei is lehetnek, kisegítőket kell hívni. 
Mivel a vírus kitörése óta nem volt próba, valószínűleg mindent az alapoktól kell kezdeni, és fokozatosan felépíteni. 
A jelenlegi helyzetben nem cél a repertoárbővítés és kapcsolatépítés. 
Amennyiben lehetséges, a Százhalombattai Zeneiskola fúvószenekarát szívesen meghívjuk Érdre, hogy 
viszonozzuk az előző tanév vendégszereplését. 
 
3.2. Tanszaki hangversenyek  
Jelenleg nincsenek konkrét felkéréseink, aminek most rendkívül örülök, mert nem kell kapkodva 
koncertrepertoárt tanulnunk.  
 
3.3. Egyéb események, programok  
 Várható versenyek  

Országos eseményen nem fogunk részt venni, az elmaradt Pilisvörösvári VIII. Fúvós Találkozón – amennyiben 
megtartják – szívesen részt veszünk. 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2020/2021 

 

 46 

A város új vezetése még nem kért föl minket városi rendezvényekre. Amennyiben felkérés érkezik be és 
teljesíthető, elvállaljuk. 
 
4. Tervezett programok időrendben 
 December: Zeneiskolai karácsonyi koncert 
 Február: Alapítványi farsangi bál 
 Június: Zeneiskolai tanévzáró ünnepély 

 
 
Dátum: Érd, 2020. 08. 27. 
 

                                                                                                                        Zwickl Ágoston 
fúvószenekar-vezető 
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LUKIN GYERMEK VONÓSZENEKAR MUNKATERVE 
2020/2021-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 
A 2019. év szeptemberének az volt a fő feladata, hogy az előző zenekarból megmaradt öt gyermekből álló együttest 
ki tudjam egészíteni egy vonószenekarrá. Nagy volt a tét: novemberi bemutatkozó és közös szereplés a 
százhalombattai zeneiskola zenekarával. Szorgalmas munkával, sok próbával és rengeteg szülői segítséggel nagy 
sikert arattunk.  A karácsonyi koncertünk a tanárainkkal és a végzős diákjainkkal kiegészülve felkerült a YouTube-
ra. A II. félévben új hangzásvilágra próbáltam nyitni: „népek zenéje” és a farsangi populáris zenék felé. A 
„klasszikus” Kék Duna keringő, Karib tenger kalózai és a Banana Joe volt műsorunkon, majd Grieg  zenéjével 
kezdtünk el ismerkedni. A járvány átírta életünket és az online oktatás keretében barokk zenével és tánccal 
foglalkoztunk, hiszen minden hangszeresnek vannak ilyen darabjai. Reményeim szerint emelkedni fog a 
növendéklétszám és az újak hamar felnőnek a feladathoz.   
 
1.2. Nyári események 
Nyári zenei táborunk elmaradt a járvány miatt, és a zenei élet is csak augusztusban kezdődött el. 
 
2. Tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
A zenekar – remélem – sok új lelkes tanulóval egészül ki. Fontos a beilleszkedés elősegítése, a bizalom és a 
magabiztosság kialakítása. A csapat befogadó és elfogadó legyen még akkor is, ha tanulási vagy viselkedésbeli 
gondok adódnak.  
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A növendékek többsége iskolai  hangszeren játszik. A csoportos órákon megtanulnak figyelni egymásra és ellesni 
a hangszerkezelést, technikát, de a hegedű karbantartását is megtanítom. 3-4 új kottaállványra van szükségünk (1 
tönkre ment), 1 db magasra kihúzhatóra. Szabadtéri rendezvényekre kottafogó résszel kialakított állvány kellene.  
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok 
Örülnénk a társas muzsikálásnak. Zeneileg, technikailag, pedagógiailag az emberi kapcsolatok kialakításához csak 
a közösen létrehozott zene szerez örömet és visz előre. Digitális zenekar nincs.  Sokat segítenek az eszközök 
(látvány a kép lassítása, visszanézése). Sok segítséget kaptam kollégáimtól, mert a zenekari művek nehezebb 
részeit átvették, ujjrenddel ellátták – így segítve a hatékony zenekari munkát. Ezt idén is megköszönöm. Digitális 
úton küldhetnék a zenekarosoknak pl. ujjrendet, de a szaktanára tudja, hogy hol tart, mi a növendékének a jó. Az 
én dolgom a lehetőségek felsorolása, a kiválasztás; de a begyakorlás már a növendék dolga. Tervem a két zenekar: 
fúvós és vonós szimfonikus zenekari hangzásának kialakítása. (vonós zkr+ kiemelt fúvós hangszerek) Ez 
inspirálhatja a fúvósokat egy másfajta, érzékenyebb hangzáshoz való alkalmazkodásra.    
 
3.2.Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
A zenekar egy csapat, amibe mindenki belefér. Odafigyelést, toleranciát, segítőkészséget, türelmet fejleszt a zenei 
képességeken túl.  
 
3.3.Tanszaki hangversenyek 
Sok házi hangversenyt tervezek, hogy a növendékek hamar összeszokjanak.  
 
4. Tervezett programok időrendben 

 Október: A zene világnapja hangverseny 
 December: Karácsonyi hangverseny 
 Február: Farsangi hangverseny 
 Május: Kamarahangverseny  

 

Dátum: Érd, 2020.08.27 
 

Horti Ágnes 
vonószenekar-vezető 
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LUKIN GYEMEKKAR MUNKATERVE 
2020/2021 TANÉV 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 
A tavalyi tanév kórusunk életében nagy változásokat hozott. Létszámunk folyamatos növekedése a szakmai 
színvonal emelkedését is magával hozta. Aktív és lelkes tagjaink száma 25-30 fő között volt. Az első félévben három 
fellépésünk volt, a második félévben a vírushelyzet miatt sajnos elmaradtak koncertjeink. Március közepétől 
áttértünk a tantermen kívüli digitális oktatásra. 
1.2. Nyári események 
A nyár folyamán kórusunk nem lépett fel. 

2. Tanév indításának feltételei 

2.1. Személyi feltételek 
Iskolánk kórusát két kolléganőnk vezeti: Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna. Állandó zongorakísérőnk Papné 
Tóth Zsuzsanna. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A kórusművek betanításához szükséges pianínó és CD-lejátszó, bluetooth hangszóró rendelkezésünkre áll. A kórus 
nagy létszáma miatt a tavalyi évtől nagy örömünkre a kamarateremben tarthatjuk próbáinkat és beszereztük a 
kórusmappákhoz illő bordó sálakat is. 

3. A tanév fő feladatai: 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 új kapcsolat kialakítása az érdi gimnázium kórusával, 

 szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal, 

 közös szereplések, fellépések a fúvós és vonós zenekarral. 

 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
A Kórusban a tehetséges gyerekek szólóéneklési szerepet kapnak. A felzárkóztatást szólampróbákkal biztosítjuk 
próbáinkon.  
 
3.3. Tanszaki hangversenyek 
Kórusunk az idén várhatóan több alkalommal is fellép: decemberben az iskolai karácsonyi hangversenyen, egy 
közös koncerten a gimnázium kórusával és az év végi kamaracsoportok koncertjén. Szigorítások esetén egy 
szabadtéri adventi koncert megszervezése is elképzelhető. 

 
3.4. Egyéb események, programok  
Adventi koncert a Corinthia Hotelben. Itt két kis koncertet adunk. 

4. A tanszak tervezett programjai: 

 Szeptember 
Ismerkedés az új tagokkal, szólambeosztások. A próbák átszervezése a vírushelyzet miatt. Lehetséges 
megoldásnak találjuk a két helyszínen való próbálást (kamaraterem és 1. terem), így elkerülhetjük a 
túlzsúfoltságot.  

 Október és november: 
Felkészülés az adventi és karácsonyi fellépésekre. 

 December 
Adventi koncert a Corinthia Hotelben, és az iskolai karácsonyi hangversenyen való részvétel, közös fellépés a 
gimnázium kórusával. 

 2. félév:  
Új kórusművek tanulása.  
Májusban fellépés az iskolai kamaracsoportok hangversenyén. 

 
Érd, 2020.08.28. 

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

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

Tanügyigazgatási, munkáltatói, gazdálkodási és egyéb feladatok ellenőrzési rendje 
2020/2021-es tanév 

 
Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

MUNKÁLTATÓI FELADATOK 

Nyári karbantartások helyszíni felmérés 2020. augusztus Veres Istvánné iskolatitkár 
Pedagógus állomány (alkalmazás 

módja, kinevezés-módosítás, 
státuszok, óraszámok) 

dokumentumvizsgálat 2020. augusztus 31-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Alkalmazotti alapnyilvántartás 
felülvizsgálata (Kjt. 5. sz. melléklet 

alapján) 
beszámoltatás 2020. szeptember 11-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Munkaügyi alkalmasság dokumentumvizsgálat, beszámoltatás 
2020. szeptember 1-ig, illetve tanév 

közben folyamatos 
Haracsi Zsuzsanna – iskolatitkár és 

Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tűz- és munkavédelmi oktatás dokumentumvizsgálat, beszámoltatás 2020. szeptember 11. 
Veres Istvánné – iskolatitkár és 

Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Új alkalmazottak dokumentációi 

(személyes dokumentumok, erkölcsi 
bizonyítvány, diploma, önéletrajz, 

munkaköri leírás, munkaügyi 
tájékoztató, rendelkezés a kötött 

munkaidőről stb.) 

beszámoltatás 2020. szeptember 7-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

KIR alkalmazotti nyilvántartás 
aktualizálása 

KIR felület vizsgálata és beszámoltatás 2020. szeptember 11-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Éves beiskolázási terv felülvizsgálata, 
szükség esetén módosítása 

dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 9. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Személyzeti munka (besorolás, 
átsorolás, jutalmak, megbízás) 

dokumentumvizsgálat 2021. január 15-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Pedagógus önértékelések dokumentumvizsgálat az éves önértékelési terv szerint 
Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 
Intézményvezetői/intézményi 

önértékelés 
dokumentumvizsgálat az éves önértékelési terv szerint Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Pedagógus továbbképzések 
dokumentumvizsgálat és 

beszámoltatás 
egész évben folyamatos 

Haracsi Zsuzsanna iskolatitkár és 
Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Pedagógusminősítés dokumentumvizsgálat OH által kiadott dátumok szerint Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

TANÜGYIGAZGATÁS 

Szükség esetén pótló- és javítóvizsga 
megtartása 

dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 2. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 
Munkaközösségi és zenekari 

munkatervek leadása 
munkatervek vizsgálata 2020. szeptember 2. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Korrepetíciós órák elosztása dokumentumvizsgálat 2020. augusztus 24. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Pedagógus állomány: tanítási napok, 
terembeosztás, első órabeosztások 

időpontjai 
dokumentumvizsgálat 2020. augusztus 25. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Elméleti csoportok beosztása dokumentumvizsgálat 2020. augusztus 28. 
Molnár-Farkas Magdolna 

intézményvezető-helyettes 
Alakuló értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2020. augusztus 24. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Éves munkaterv megírása Éves munkaterv vizsgálata 2020. szeptember 11. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Pedagógus: Tanulói összesítés, 
órarendek 

dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 11. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Iskolai kérelmek összesítése (egyéni 
munkarend, vendégtanulói 

jogviszony) 
dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 16. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 2020. szeptember 11. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Beiratkozás (Nyilatkozat önkéntes 
adatszolgáltatásról, határozatok) 

dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 18. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tantárgyfelosztás dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 18. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Órarend dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 16. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

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

aktualizálása 
beszámoltatás és 

dokumentumvizsgálat 
egész évben folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Ügyeleti rend kialakítása dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 30. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 
Adminisztrációs napok év eleje beszámoltatás 2020. szeptember 30. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

Törzslapok dokumentumvizsgálat 2021. június 15-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Szülői értekezletek dokumentumvizsgálat 2020. október 16-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Statisztika dokumentumvizsgálat 2020. október 15-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Művészeti alap- és záróvizsgák 

előkészítése (felhívás, jelentkezési 
lapok) 

dokumentumvizsgálat 2020. november 20. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Hagyományos hangversenyeink 
beszámoltatás,  

személyes ellenőrzés 
Éves munkatervnek megfelelően Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

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

Magdolna intézményvezető-helyettes 

B-tagozatosok félévi beszámolója 
dokumentumvizsgálat és 

beszámoltatás 
2021. január 22. 

Csóka Gabriella 
 intézményvezető-helyettes 

Adminisztrációs napok félév beszámoltatás 2021. január 31. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Félévi értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2021. január 29. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

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

tagozatos, Összevont beszámoló 
kérelmek) 

dokumentumellenőrzés 2021. április 30. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Év végi vizsgák, művészeti alap- és 
záróvizsgák előkészítése 

(vizsgadokumentumok előkészítése) 
dokumentumvizsgálat  2021. április 9. 

Csóka Gabriella  
intézményvezető-helyettes 

Év végi vizsgák - beszámoltatás 
dokumentumvizsgálat 

(munkaközösségi beszámolók), 
beszámoltatás, személyes ellenőrzés 

Éves munkaterv szerint Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Adminisztrációs napok év vége beszámoltatás 2021. június 14. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
NYÍLT NAPOK, beiskolázás, 
képességfelmérés, felvételi 

(pótfelvételi) meghallgatások 

dokumentumvizsgálat és 
beszámoltatás 

2021. május 7. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tanulók jutalmazása dokumentumvizsgálat 2021. június 15. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Évzáró értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2021. június 16. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Ünnepélyes tanévzáró, 
bizonyítványosztás megszervezése 

beszámoltatás, helyszíni ellenőrzés 2021. június 16. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 
Rendkívüli értekezletek megtartása jegyzőkönyv éves munkaterv szerint Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Óralátogatások jegyzőkönyv éves önértékelési terv szerint 
Éves önértékelési tervben foglaltak 

alapján 

GAZDÁLKODÁS 

Beiratkozások, térítési-, tandíj-
befizetések, szülői nyilatkozatok 

dokumentumvizsgálat 2020. szeptember 18. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Térítési- és tandíjtáblázat 
összeállítása 

dokumentumvizsgálat 2020. október 19. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Taneszközök, hangszernyilvántartás, 
karbantartás 

beszámoltatás egész évben folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Költségvetési tárgyalások előkészítése dokumentumvizsgálat 
Érdi Tankerületi Központ kiadott 

dátuma szerint 
Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Beszerzések, havi ellátmány beszámoltatás egész évben minden hónap első hete Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

EGYÉB FELADATOK 

Kulcskönyv vezetése,  
riasztókódok 

dokumentumellenőrzés, 
beszámoltatás 

2020. szeptember 4. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

SzMK összejövetel jegyzőkönyv éves munkaterv szerint Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Honlap, Facebook frissítése személyes ellenőrzés folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Kapcsolatteremtés más 
intézményekkel 

beszámoltatás folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Közéleti tevékenység, menedzselés beszámoltatás folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Pályázatok beszámoltatás folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Nem pedagógusdolgozók 
munkavégzése 

 
személyes ellenőrzés 

 
folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Dekoráció, hirdetések állapota helyszíni ellenőrzés folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Gyermekbalesetek megelőzése helyszíni ellenőrzés folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Alapítvány jegyzőkönyv 2020 októbere és 2021 márciusa Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
 



 


