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„A hang a szépség virága” 
Zénón 

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

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021-as tanévre szóló munkatervét részben sikeresen 
teljesítette.  

Az elmúlt tanév rendkívüli helyzet elé állított minket. A tanévkezdés előtt el kellett készítenünk saját 
járványügyi protokollunkat, eljárásrendünket, jelzőrendszerünket, amelyek az újabb minisztériumi 
utasításoknak megfelelően a tanév folyamán változtak. A digitális oktatás várható elrendelése esetén felkészültünk 
az azonnali online oktatásra is. Ennek érdekében 2020 nyarán kiépítésre került egy egységes digitális platform, 
a Microsoft 365 Iskolai alkalmazás, asztali számítógépeinket felszereltettük kamerával, mikrofonnal és hangfallal, 
októbertől útnak indítottuk digitális tananyagcsomagunkat is. Elkészült digitális házirendünk. Szeptembertől 
induló zenei csoportjainkat (szolfézs, zeneirodalom, kamarazene, zenekar, énekkar) az eddigi hagyományos 
formától eltérően működtettük. 

A 2020.11.10-től a 14/2020. (XI.10.) EMMI határozata értelmében hibrid oktatásra kellett rátérnünk, a 
17/2021. (III.5.) EMMI határozata értelmében pedig 2021. március 8-ától a nevelés-oktatás intézményünkben 
kizárólag tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre egészen 2021. május 9-ig. Bizonyos 
hagyományos hangversenyeinket kizárólag online, digitális hangfelvételek készítésével és azok 
összeszerkesztésével tudtuk csak megvalósítani, egyes rendezvényeink viszont a járvány miatt sajnos elmaradtak. 

Munkatervünkben kiemelt feladatunk volt a tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés, a pedagógusok 
önértékelése mellett az intézményvezető és az intézmény önértékelése. A tanév végére összesen 35 fő pedagógus 
önértékelésével fejeződött be a pedagógusok önértékelésének 3 éves ciklusa. Az utolsó évben elsősorban a 
tartósan távollévő státuszból visszatérő pedagógusok és az új alkalmazottak önértékelésére került sor.  
Kiemelten figyeltünk a minősítésekre. Az elmúlt tanév első félévében 1 fő, a 2. félévében 4 fő pedagógus sikeres 
minősítési eljáráson vett részt.   

Az elmúlt tanév 2. felében kidolgozásra került a pedagógusokra vonatkozó Gyakornoki szabályzatunk, amely 
alapján  a mentori program szűkebb követelményekkel elindult.  

Gondot fordítottunk pedagógusaink akkreditált és nem akkreditált továbbképzésben való részvételére, 
támogattuk a továbbképzési tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének teljesítését, belső előadásokat 
szerveztünk. 

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az intézményi tanács nevelőtestületi delegáltja személyében 
bekövetkezett változás miatt új delegált személyre szavazott a nevelőtestület. 

A múlt tanévben kizárólag az E-Kréta naplót használtuk, amely folyamatosan új lehetőségekkel bővült. A 
pedagógusok számára a felület teljes megismerése és alkalmazása az idei tanév egyik fő feladata lesz. 

A 2019-2020-as tanévtől bevezetett Zenei munkaképesség-gondozás foglalkozásainkat 3 csoportban két 
szakvizsgázott pedagógus irányította. A képzés az érdeklődésre való tekintettel az idei tanévben is folytatódik. 

A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése érdekében folytattuk online Szülői Hírlevelünk kiadását, amely 2 
számban jelent meg. Ezt az idei tanévben is folytatjuk. 

Hagyományos hangversenyeinket kizárólag online tudtuk megtartani: Zene világnapi hangverseny, B-
tagozatosok hangversenye, Karácsonyi hangverseny, Lukin László Emlékhangverseny, „Állatok a zenében” c. 
ismeretterjesztő előadás, zenés farsangi mulatság. Programjaink közül kiemelkedtek kizárólag tanulóink körében 
meghirdetett tanulmányi versenyeink. A Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztiválra összesen 30 tanuló, a 
Lukin László Hangszeres és Magánének Versenyünkre pedig 119 diákunk küldött be zenei felvételeket, hogy a 
szaktanárainkból álló zsűri értékelje és díjazza produkcióikat.  

Különös gonddal kezeltük továbbra is iskolánk humán erőforrásának fejlesztését. Belső szakmai és tanügyi 
továbbképzéseink mellett megrendeztük Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket, ahol munkaközösségeink 
szakmai műhely keretében aktuális kérdésekről értekeztek. Ezt a hagyományt az idei tanévben is folytatni 
kívánjuk. 

Sajnos a járványhelyzet miatt „Nyílt napunk” elmaradt, ahol óvodások és kisiskolások körében szervezett 
hangszerbemutatókkal igyekeztünk volna a gyermekeket zeneiskolánkba csalogatni. Helyette – a fúvós tanszak 
kezdeményezésére – promóciós videókat készítettünk iskolánk munkaközösségeiről.  

Hangszerparkunk tovább javult a „Hangszercsere program 2020” jóvoltából. Összesen 4.157.400 Ft értékben 
számos új hangszert és tartozékot sikerült használatba vennünk. Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából további 
2 db gyermek-vadászkürtöt és 2 db fuvolát tudtunk vásárolni.   
 
A zongora munkaközösség munkája a várakozásokkal ellentétben új szabályokkal, újabb korlátozó 
intézkedésekkel indult. A kialakult járványhelyzet miatt át kellett térniük olyan megoldásokra, amilyeneket eddig 
még nem alkalmaztak: online össztanszaki koncert, digitális hangfelvétel, videófelvételek készítése a tanulók félévi 
hangversenydarabjáról, online tanszaki megbeszélés, Microsoft 365 használata, online verseny meghirdetése. 
Sajnos nagyon sok tanuló hiányzott betegség vagy karantén miatt. A járványhelyzet miatt a „Kezdők 

https://www.citatum.hu/szerzo/Konfuciusz
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meghallgatását” nem tudták megtartani. Programjaik közül kiemelkedett a 2021. január 2-ára meghirdetett online 
Össztanszaki koncertjük, melynek videófilm szerkesztését az egyik 10. évfolyamos tanuló készítette. A tanévben 
két fontos szakmai megbeszélést is tartottak, melyen aktuális témákról értekeztek. A Lukin 
Hangszeres/magánének versenyen tanszakukról 42 tanuló küldte el versenyanyagának videófelvételét. Az online 
oktatás alatt korrepetítor kollégáik más tanszakon tanító kollégáink kérésére újabb ás újabb digitális 
zongorakíséreteket készítettek. Az elmaradt Nyílt napok helyett a zongora tanszakot népszerűsítő videó-
összeállítást készített három kolléga, amely az iskola honlapján, illetve az iskola Facebook oldalán is látható. 
Az idei tanévben szeretnék valamennyi hagyományos eseményeiket megtartani. Az előző tanévben elmaradt 
kezdők meghallgatását az idei tanévben megrendezik, ám erre az alkalomra elsősorban csak a most 
szeptemberben kezdő tanulókat várják.  
 
A vonós munkaközösség az éves munkatervében meghatározott pedagógiai feladatokat megvalósította. A 
tervezett programjaik nagy részét a rendkívüli helyzet miatt nem tudták megtartani: kezdő tanítványaik 
meghallgatása, az első félévi közös tanszaki hangverseny lebonyolítása és a felzárkóztató szakmai összejövetel 
közös óra keretében, az Országos Bihari János verseny, „Kicsinyek hangversenye” és a skála-etűd beszámoló. 
További rendezvényeiket kizárólag online tartották.  A 2. félévben egy kolléganő 3 tanulója részt vett az Országos 
online  hegedűversenyen, ahol két diákja ezüst-, egy tanulója bronzminősítést ért el. A második félévben 
megrendezett Lukin Hangszeres Versenyen 30 tanulójuk vett részt. Sok olyan új oktatási módszert kellett nekik is 
alkalmazniuk és bevezetniük, melyeket eddig nem ismertek.  A digitális oktatás sok gondot okozott: lefagyott a 
rendszer, vagy a kép nem volt szinkronban a hanggal, a gyermek a nála lévő digitális eszközt nem tudta helyesen 
beállítani vagy kezelni, a nem teljes kép hiánya rosszabb hangszertartást, vonófogást eredményezett – főleg a 
kezdő vagy alsó évfolyamon tanuló növendékeiknél. Gondot okozott még a hangszerek behangolása is. A 
nehézségek ellenére tanszakuk éves munkája sikeres és eredményes volt.  
Az idei tanév kezdetén örülnek, hogy személyes jelenléttel tudnak tanítani, de készülnek az újabb digitális oktatás 
bevezetésére is. Kiemelt feladatuk a növendéklétszám növelése, a növendékek megtartása. 
 
A fúvós munkaközösség a tanévet a járványügyi előírásokat betartva hagyományos oktatással tudta elkezdeni, 
amely különösen a teljesen kezdő növendékek számára volt hasznos. Az előző tanévben létrejött lemaradásaikat 
pótolni tudták, azonban a felzárkóztatás folyamatos kell legyen. Igen megnehezítette munkájukat a 2020. 
november közepétől elrendelt hibrid oktatás. Sajnos, az órarendek felborulása, vagy a nem megfelelő digitális 
eszköz hiánya miatt néhány kollégának nem tanítási napján is órát kellett tartania.  
Kiemelt pedagógiai céljuk, a szülőkkel való kapcsolattartás előtérbe helyezése eddig sikeresnek mondható, amely 
elsősorban digitális technikán keresztül valósult meg (pl. videófelvételek, online koncertek).  
Programjaik között kiemelkedett az októberben felvett és beküldött felvételekből összeállított „Kezdők 
hangversenye” online hangverseny, amely a 2020 tavaszán elmaradt koncertjük pótlása volt. Tanszakuk 
növendékei szerepeltek a zeneiskola karácsonyi koncertjén és a Lukin Emlékhangversenyen is. A Zenés farsangi 
mulatságon egy kolléganőjük tanári különdíjban részesült, illetve növendékei is helyezettek lettek. 3 növendékük 
országos versenyen is indult (fuvola, mélyréz), ahol diákjaik szépen szerepeltek.  
Ebben a tanévben kiemelkedő feladatuk lesz a közönségnevelés és a koncertlátogatásra való visszaszoktatás. 
 
A vegyes munkaközösség gitár, harmonika, magánének és ütős tanárok szakmai közössége. Ebben a tanévben 
minden kolléga igyekezett pedagógiai szaktudásának megfelelően kihasználni az online oktatás lehetőségeit, a 
saját hangszerének adottságait szem előtt tartva. Gyakoriak voltak a szakmai összejövetelek, konzultációk. Online 
videó készítésével és feltöltésével részt vettek az egész évben hagyományosan megrendezett hangversenyeken: 
”Állatok a zenében” c. ismeretterjesztő bemutatón, a Zene Világnapi koncerten, Karácsonyi hangversenyen, 
Farsangi műsoron, Zenepedagógiai projekthéten. Különösen sikeresen alkalmazták a digitális kottatárat. Kiváló 
eredménnyel szerepeltek növendékeik online versenyeken: regionális gitárversenyen, Országos 
harmonikaversenyen, Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztiválon, Lukin László Hangszeres- és Magánének 
Versenyen. Az online oktatás ellenére színes, mozgalmas évet zárhattak.  
A tavalyi év feladatai közé tartozott: az új kollégák közösségbe való beilleszkedése, valamint a növendékek 
megismerése. Sajnos ezek az online oktatás miatt részben valósultak meg, így ez ebben az évben is kiemelt céljuk 
lesz. 
 
A zeneismeret munkaközösség év elején eltervezett programjait csak részben tudta megvalósítani. Ezek közül 
kiemelkedett az online szervezett Lukin Csalogánya Népdaléneklési fesztiváljuk, valamint a Lukin Napok 
részeként tartott „Állatok a zenében” c. PPT bemutatójuk.  
A járványhelyzet miatt az oktatás megszervezése a tanév folyamán mindig új feladat elé állította a tanszakot.  
A néhány éve beindított óralátogatások idén elmaradtak, viszont az új digitális tananyagok megismerése, a 
Microsoft Teams rendszer használata sikeres volt. A digitális oktatás időszakában a konzultációs megbeszélések 
és a szakmai tapasztalatcsere online formában történtek, ahol többek között új szolfézs-kiadványokkal is 
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megismerkedtek (Margaréta 3. kötet, új, átdolgozott Dobszay 1. tankönyv). Új kapcsolatok kialakítása a környező 
települések iskoláival a vírus miatt nem sikerült.  
Az idei tanévben a néhány éve beindított óralátogatásokat és konzultációs megbeszéléseket szeretnék folytatni, 
valamint új kapcsolatokat szeretnének kialakítani a környező települések iskoláival, hogy az ott tanító 
szolfézstanárok oktatási módszereivel megismerkedjenek. 
 
Fúvószenekar: Az idei tanévben 2 fő új kolléga irányította a fúvószenekar ütős- és fafúvós részlegét. 
Szeptemberben a zenekar még teljes létszámban tartott próbákat vagy a zeneiskola kertjében, vagy a Földrajzi 
Múzeum kocsiszínében. Októbertől kezdve 2-4 fős kamaracsoportokban működtek, november közepétől pedig 
kizárólag online folytak a tanórák, ahol főleg a zenei ismeretterjesztésen volt a hangsúly. Az első félévben a fent 
említett körülmények miatt hangversenyen nem tudtak fellépni, de a második félév végén, 2021. május 30-án a 
Szepes Gyula Művelődési Ház felkérésére a Hősök napja alkalmából tartott ünnepségen szerepeltek. A 
bizonyítványosztásra újabb műsorral készültek.  
A mostani tanév fő célja a zenekar alapokról való felépítése. 
 
Vonószenekar: A vonószenekar is az idei tanévben nehéz körülmények között kezdte meg munkáját. Sajnos, több 
növendék a tanév kezdetével nem tudta vállalni a zenekari elfoglaltságot. A sikerélmény a gyermekek számára 
nagyon fontos, így több csoportban dolgozott az együttes, hogy részt vegyenek az iskola hagyományos 
hangversenyein: Zene Világnapi hangverseny, Karácsonyi hangverseny. A 1. félévet még zenekari 
szólampróbákkal indíthatták, de a járvány és a lezárás miatt megszűntek a próbalehetőségek. Online órák 
keretében Mozart Varázsfuvoláját dolgozták fel. Az ünnepélyes tanévzáróra Karl Jenkins Welsi zeneszerző Palladio 
c. művével készültek.  
Ebben a tanévben új kolléganő veszi át a zenekar irányítását. Kiemelt cél: a gyermekek zenekari játékban való 
ösztönzése, populáris műfajok zenekari játéka, együttjáték más zenei csoportokkal. 
 
Énekkar: Szeptemberben új kihívásokkal kellett szembenézniük a vírus miatt, pedig nagy örömükre közel 40 fő 
jelentkezett a kórusba.  Kóruspróbáikat egész évben szüneteltették, így a személyes kapcsolat megszakadt 
tanulóikkal. A kórusvezetők év elején kottacsomagot állítottak össze a kórustagok részére, így ők a felénekelt 
szólamokat otthon is tudták tanulni. A pedagógusok igyekeztek színes, érdekes feladatokat készíteni. A tanulók 
zenetörténeti ismereteit PPT-s bemutatókkal bővítették, a tanult kórusműveket meghallgathatták színvonalas 
énekesek előadásában, és ők maguk is kutathattak érdekességek után. A feldolgozott tananyag értékelése teszt 
formájában történt.  
Az idei tanév fő feladata: újjászerveződés, szólamok kialakítása, beosztása, új kapcsolat kialakítása az érdi 
gimnázium kórusával. 

2. A TANÉV FŐ FELADATAI 
2.1. Jogszabályok által előírt feladatok 

 Az idei tanévben esedékes az intézmény és az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése. 

Feladat:  felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre 
Határidő: Okt. 8. – intézményvezető, dec. 14. - intézmény 
Felelősök: intézményvezető  
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az ellenőrzés eredményes lefolytatása, önfejlesztési tervek és intézkedési tervek 

határidőre történő elkészítése 
 

 A 2022. évi minősítési tervbe 6 fő pedagógus került be: 1 fő gyakornok, 5 fő Ped. I. besorolású. 
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 
Sikerkritérium: valamennyi érintett pedagógus határidőre benyújtja portfólióját, sikeres minősítési 

vizsga és eljárás 
 

 Az intézményi önértékelés első 5 éves ciklusa 2021. augusztus 31-vel lejárt. Szükség van az újabb 5 éves 
önértékelési ciklus megtervezésére. 

Feladat:  2021-2026 közötti évekre vonatkozó intézményi önértékelési program elkészítése. 
Határidő: 2021. szeptember 10. 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport 
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Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: 5 éves Önértékelési Program nevelőtestületi elfogadtatása 

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

Önértékelési Tervet.  
Feladat:  Éves Önértékelési Terv kidolgozása a pedagógusokra, valamint az intézményre 

vonatkozó, évente vizsgálandó elvárások területeinek, ellenőrzési módjainak 
meghatározása. A terv ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása. 

Határidő: 2021. szeptember 10. 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: Éves Önértékelési Terv nevelőtestületi elfogadtatása 
 

 Az éves önértékelési tervben meghatározott pedagógusi és évente vizsgálandó intézményi elvárások 
önértékelését a megadott határidőkre végre kell hajtanunk.  

Feladat:  Az éves önértékelési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, valamint 
értékelése a beszámolóban. 

Határidő: az önértékelési terv szerint 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport vezetője  
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: önértékelési feladatok végrehajtása, értékelése a beszámolóban 
 

 Éves Beiskolázási Terv módosítása. 
Feladat:  A dokumentum módosítása, ismertetése. 
Határidő: 2021. szeptember 
Felelős:  intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a módosított beiskolázási terv elkészítése és nevelőtestületi ismertetése 

 
 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 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az Éves Beiskolázási Tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének teljesítése 
 

 KRÉTA E-napló alkalmazása 
Feladat:  Az E-napló további funkcióinak megismerése és alkalmazása. 
Határidő: egész évben folyamatos 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: E-napló további funkcióinak használata 
 

 Az intézményi önértékelés eredményeképpen megszületett 5 évre szóló intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtása 

Feladat:  Az intézkedési terv meghatározott, tanévre lebontott feladatainak végrehajtása:  
– a környezeti nevelés, fenntartható fejlődés elveinek, céljainak, feladatainak 
meghatározása, pedagógiai programba beemelése 
– az egészség- és környezettudatosság, fenntartható fejlődés fogalmainak 
megismerése, a művészetoktatásban is megvalósítható elemeinek felismerése, 
tudatosítása 
–  szülők bevonása a közösségfejlesztésbe 
–  statisztikai adatok részletesebb elemzése 
–  egyenletes munkaterhelés 

Határidő: egész évben folyamatos, tanév vége 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása 
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 Az intézményi önértékelés eredményeképpen megszületett 5 évre szóló intézkedési tervben foglaltak 
alapján és más zenei tantárgyak, más művészeti ágak tervezett bevezetése miatt szükséges a Pedagógiai 
Programunk módosítása. 

Feladat:  A pedagógiai program módosításához munkacsoport felállítása. A környezeti 
nevelés és fenntartható fejlődés céljainak, alapelemeinek, feladatainak 
meghatározása a művészetoktatás adta lehetőségek figyelembe vételével, új 
tantárgyak, más művészeti ágak céljainak, feladatainak meghatározása. A 
munkacsoport által meghatározott alapelvek, célok, feladatok beemelése a 
pedagógiai programba. Törvény szerinti véleményezési lehetőségek biztosítása. A 
pedagógiai program elfogadtatása, kihirdetése. 

Határidő: egész évben folyamatos, tanév vége 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a módosított pedagógiai program elfogadtatása 

 
 Szükséges, hogy belső szabályozóinkat időszakosan felülvizsgáljuk, szzükség szerint módosítsuk. 

Feladat:  Belső szabályozóink felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása 
Határidő: egész évben folyamatos, tanév vége 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szakmai munakközösség-vezetők 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a módosított szabályozók elfogadtatása 

 
2.2. Mérés és értékelés  
Az intézmény működését befolyásoló mérési eredmények alapján készülnek stratégiai és operatív 
dokumentumaink. Mérési mutatóink a beszámoló statisztikai adatlapjában találhatók. 
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, intézményi önértékelés évente vizsgálandó területei kiértékelésre kerülnek. 
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 
Sikerkritérium:  A beszámolóban megjelennek a mérés és értékelés eredményei 
 
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 
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Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium:  pedagógiai program szerinti munkavégzés, tanulók teljesítményértékelése 
 
2.3.1. Kiemelt feladataink 
 

 Az elmúlt tanévben a COVID-19 vírus terjedésével számos biztonsági protokollt, járványvédelmi 
eljárásrendet kellett kialakítanunk, digitális oktatás várható elrendelése esetén előzetesen fel kellett 
készülnünk az azonnali online oktatásra. Ennek érdekében egy egységes digitális platform, a Microsoft 
365 Iskolai alkalmazást vettük igénybe, melyet az idei tanévben is használni fogunk. 

Feladat:  A webes szoftver alkalmazás használata  
Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az alkalmazás használata 

 
 A tavalyi évben elindított zenei digitális tananyagcsomag nagy segítségünkre volt az online oktatás 

elrendelésekor. A zongorakíséreteket, zenei felvételeket azonban a jelenléti oktatás során is 
alkalmazhatjuk, amelyek segíthetik a diákok otthon tanulását, motivációját. 

Feladat:  Digitális zenei felvételek készítése 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, munkaközösség-vezetők, korrepetítorok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a digitális tananyagcsomag bővülése 
 

 Egyik speciális képzési kínálatunk 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, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: ZMG csoportok működtetése 
 

 Tehetséggondozói, közösségfejlesztési feladataink közül kiemelkedik a minden tanévben megrendezett 
regionális hangszeres verseny szervezése. Az idei tanévben Regionális Gordonkaversenyt hirdetünk a 
régióban tanuló diákok számára. 

Feladat:  Az esemény megszervezése, koordinálása, végrehajtása. 
Határidő:  az Eseménynaptárban rögzítettek szerint 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az esemény megrendezése, lebonyolítása 

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

Zenei Könyvtárral együttműködve, melyet „hangszer-simogatóval” egészítenénk ki. A hangszerbemutató 
szorosan kapcsolódna a Nyílt Napok rendezvényünkkel, felvételi meghallgatásokkal. 

Feladat:  Az események megszervezése, koordinálása, végrehajtása. 
Határidő: az Eseménynaptárban rögzítettek szerint 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az esemény megrendezése, lebonyolítása 
 
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  
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 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 
Sikerkritérium: tervezett eseményeink megrendezése 

 
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 
Sikerkritérium:  Az „A”-tagozatos tanulók zenei teljesítményének növekedése 
 

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

tanulók külön vizsgarendszer szerinti beszámoltatása, hangversenyek szervezése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: „B”-tagozatos tanulóink zenei teljesítményének növekedése, hangversenyek 

megrendezése 
 

 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 
Sikerkritérium: sikeres felvételi meghallgatás a felvételi növendék esetében 
 

 A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, felzárkóztatás 
Feladat: Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményben működő furulya-szolfézs oktatás a hátrányokkal élő gyermekek 
fejlesztésének mással nem pótolható lehetőségét e tanévben is biztosítani kell. Ezen kívül 
a különleges bánásmódot igénylő tanulók részére a továbbiakban is elméleti 
tehetséggondozó-felzárkóztató csoportot indítunk. 

Határidő:   folyamatos 
Felelősök:   munkaközösség-vezetők, szaktanár 
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium:  az oktatás megszervezése, végrehajtása 
 

 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 
Sikerkritérium: az óvodás korú gyermekek intézményünkben történő oktatása, beiskolázási útmutató 
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2.3.4. Az intézmény speciális képzési kínálata  
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI-ben speciális tanterv alapján folyik a furulya- és szolfézsoktatás 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 speciálisan 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 
Sikerkritérium: csoportok szervezése, oktatás 
 
2.3.5. Tanórán kívüli tevékenység, hagyományok, zenei ismeretterjesztés 
Az intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul, így a sikeres hagyományainkat továbbra is ápoljuk, fejlesztjük. 
Eseményeink szervezésénél figyelembe vesszük az esetleges 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 hangversenye 

 Alapítványi Farsangi Bál 
 Lukin Zenepedagógiai Projekthét szakmai kurzusokkal 
 Regionális Gordonkaverseny tavasszal 
 Tavaszi tanári hangverseny 
 Munkaközösségi hangversenyek 
 Zenekarok, kamaracsoportok hangversenye 
 Érdi Tehetséggondozó Zenei Tábor 

 
Feladat:  A népszerű események színvonalas megrendezése 
Határidő: konkrét időpontok később meghatározva 
Felelősök: munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: az események megrendezése, lebonyolítása 
 
2.3.6. 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 
Sikerkritérium: az események megrendezése, lebonyolítása 
 
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 
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a beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában a tavaly elkészült 
gyakornoki szabályzatunk alapján. 
Feladat: Mentorálási rendszer támogatása, alkalmazása a Gyakornoki Szabályzat alapján 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:   intézményvezető, mentorok 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: mentorálási program végrehajtása 
 

 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.  
Feladat:    Akkreditált és nem akkreditált tanfolyamok elvégzése, munkaközösségi előadások, 

közös órák, óralátogatások szervezése. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   intézményvezető, munkaközösség-vezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, munkaközösség-vezetők 
Sikerkritérium: belső tudásmegosztás érdekében szervezett rendezvények megtartása 
 

 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:  2022. február vége 
Feladat: A projekthét előadóinak meghívása, a program összeállítása, meghirdetése 
Határidő: 2022. január 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők  
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, munkaközösség-vezetők 
Sikerkritérium: szakmai projekthét megrendezése, lebonyolítása 

 
 Új pedagógus-ösztönzőrendszer felállítása 

Intézményünkben minden tanévben a munkaközösségek választották ki maguk közül az év tanárát, de ennek 
értéke az idők folyamán megtompult. Mindenképpen szükséges újragondolni egy minőségi munkára buzdító új 
ösztönzőrendszer felállítását.  
Feladat: Gyakorlatban mérhető, bizonyítható és értékelhető minősítési rendszer felállítása a 

szakmai munkaközösség-vezetők bevonásával, amely majd alapot ad a kiemelkedő 
pedagógusok jutalmazásához. 

Határidő: tanév vége 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők  
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: minősítési rendszer felállítása 
 
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 
Sikerkritérium: tanév végi jutalmazás 
 
2.6. Egyéb fő feladatok  
2.6.1. Külső partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása 

 Kapcsolattartás a fenntartóval 
Kiemelten fontos a fenntartóval való konstruktív, kooperatív kapcsolat fenntartása. 

 Kapcsolat az intézmény alapítványával 

Iskolánk alapítványa, az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány, amely évente kétszer ülésezik. Rendszeres támogatója 
intézményünknek, így a vele való kapcsolattartás rendkívül fontos. 
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 Kapcsolatok a városon belül - a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel, civil 
szervezetekkel 

Az érdi iskolákkal, óvodákkal munkakapcsolatunk folyamatos, együttműködésen alapuló. 
További folyamatos kapcsolataink: 

 Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Epicentrum Rendezvényközpont 
 Zenei könyvtár és városi könyvtár 
 Érdi Televízió 
 Érdi Rádió 
 Érdi Újság 

 
 Szakmai kapcsolatok 

A tankerület művészeti iskolái között már eddig is szoros szakmai kapcsolat volt. Együttműködésünk a 
továbbiakban is meghatározó szerepet jelent iskolánk életében.  
Az iskolavezetés kapcsolatot tart a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.  

 
Feladat: A kapcsolattartás fenntartása, erősítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  az iskola vezetősége, valamennyi, a konkrét eseményben érintett pedagógus 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium:  kapcsolatok fenntartása 
 
2.6.2. Belső partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása  

 Kapcsolattartás a szülőkkel  

Az idei tanévben is kiemelten fontos a szülőkkel történő kapcsolattartás. Ez 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, 
 Szülői Hírlevél. 

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 
Sikerkritérium: kapcsolattartás fórumainak biztosítása 
 
2.6.3. 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 
Sikerkritérium: tanügyigazgatási dokumentumok pontos vezetése 
 
2.6.4. 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 
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a munkaközösség-vezetők, az adminisztratív teendőkkel kapcsolatos információk leadásáért az iskolatitkárok és 
az intézményvezető-helyettesek.  
A körözvény a pedagógusok részére e-mailben kerül továbbításra, valamint a titkársági hirdetőn olvasható. 
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. 
3. Pedagógusok: A Körözvényben leírtak szerinti munkavégzés. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  iskolavezetőség, iskolatitkárok 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: körözvényben leírt munkavégzés 
 
2.6.5. 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 
Sikerkritérium: az ülések megtartása 
 

 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 
Sikerkritérium: megbeszélések megtartása 
 
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)  
– 1 fő zongora szakos pedagógus (óraadó) 
– 1 fő ütőhangszerszakos pedagógus (kinevezett) 
– 2 fő hegedű szakos pedagógus (helyettes) 
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Tartósan távollévő (CSED/GYED/GYES, veszélyeztetett terhesség): 
- 1 fő fafúvós szakos pedagógus  
- 1 fő hegedűszakos pedagógus 

 
Felmentési idejét tölti: 

- 2 fő (nyugdíjazás) 
 

Tanulólétszám: kb. 530 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, kórus) 
 
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 az alábbi karbantartási-felújítási munkálatok 
történtek: 

 tisztasági festés mindkét épület mellékhelyiségeiben és az előttük lévő folyosórészen, 
 a Felső u. 45. 7-8-as terem előtti beugró és teakonyha beázási nyomainak lefestése, 
 a Felső u. 33-ban a bejárat fölötti beugró vakolat pótlása,  
 A Felső u. 33. épület kerítés tartóoszlop repedezettségének megszüntetése, visszavakolása 

Ígéretet kaptunk a Felső u. 45. utcafronti kerítéselemeinek helyreállítására. 

Az őszi időszakban a Felső u. 33. hátsó kis épülete teljes felújításon fog keresztülmenni. 

 
További fejlesztésekre lenne szükség:  

 tisztasági festés a két központi épületben,  
 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása,  
 mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék hiányoznak, csövek rozsdásak, 
 tetőszerkezet teljes felújítása,  
 külső homlokzatjavítás,  
 nyílászárók cseréje, 
 a Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha további felújítása, 
 termek külső/belső hangszigetelése. 

 
Hiányoznak az alábbi helyiségek, berendezések: 

 nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel, 
 hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, szükséges berendezéssel és felszereléssel, 
 zenei együttesek próbaterme (zenekar, kamarazene, énekkar) a szükséges berendezésekkel, 

felszerelésekkel, (100 tanulónként min. 2 terem), 
 további szaktantermek berendezésekkel és felszerelésekkel, 
 könyvtár mint közösségi tér biztosítása (zenehallgatás, internet-hozzáférés), 
 könyvtárszobába életkornak megfelelő tanulói asztalok és székek,  
 csoportos órák termeibe életkornak megfelelő méretű tanulói asztalok és székek, 
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 a fúvós- és az ütőhangszerek oktatására használt helyiségek hangszigetelése,  
 tanított hangszer – hangszerfajtánként 1 – tanári használatra. 

 
Eszközök és felszerelések  

 Hangszerek 
Az EMMI által támogatott 2021. évi Hangszercsere Program keretében 4.108.200 Ft értékben tudunk az idei tanév 
folyamán új hangszereket használatba venni. 
Részeletes tételek: 
 

VONÓS HANGSZEREK 
  

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

hegedű Gewa Pure HW 1/2 1 

hegedű Gewa Pure HW ¾ 1 
 

BILLENTYŰS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

zongora Kawai GL-10 1 
 

HANGSZERKIEGÉSZÍTŐK 
 

Tétel db 

GewaPure 1/2 hegedűvonó PS407013 1 

GewaPure 4/4 hegedűvonó PS407011 1 
 
A keretből kimaradt hangszerek felújítását, karbantartását alapítványunk lehetőségei szerint a továbbiakban is 
finanszírozza.  
 
Szükségünk van továbbra is az alábbi tételekre: 

 új pianínó az Érdligeti Általános Iskolában, ütőteremben és a 10-es teremben 
 zongorapadok, sámlik 
 hangszertartozékok, kiegészítők 
 harmonika 
 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. 
 

 Internet 
Valamennyi központi épületünkben és a kihelyezett tagozatainkon alkalmazni tudjuk az Eduroam szolgáltatást. 
 

 Irodai eszközök 
Az irodai munkához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak, azonban asztali számítógépjeink lassúak. 
 
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:  2021. szeptember 1. (szerda), szeptember 6. (hétfő) Lukin AMI-ban 
Utolsó tanítási napja:  2022. június 15. (szerda) 
Tanítási napok száma:  száznyolcvanegy (százhetvenhét – Lukin AMI) nap. 
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A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. 
Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2022. január 28-ig   
 
Utolsó munkanap:   2022. június 27. hétfő 
Nyári szabadság:   2022. június 28. (kedd) – augusztus 19. (péntek) 
A 2021/22-es tanév első munkanapja: 2022. augusztus 22. (hétfő) 
 
 
5.1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjai, azok felhasználása 
 
Tanítás nélküli munkanapok 
2021. október 22. péntek – Őszi Tanári Hangverseny 
2021. december 11. szombat – Szakmai nap: pedagógiai program módosítása 
2021. december 20-21. hétfő-kedd – Szakmai nap: pedagógiai program módosítása 
2022. április 29. péntek – Tavaszi Tanári Hangverseny 
2022. június 8. szerda – Szakmai tanári kirándulás 
 
5.2. Iskolai szünetek időtartama 
Tanítási szünetek 
Őszi szünet:  2021. október 25. – október 29. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) 
A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd) 
 
Téli szünet:      2021. december 22. – 2021. január 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2021. december 21. (kedd)  
A szünet utáni első tanítási nap:   2022. január 3. (hétfő) 
 
Tavaszi szünet:     2022. április 14. – április 19. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. április 13. (szerda)  
A szünet utáni első tanítási nap:   2022. április 20. (szerda) 
 
5.3. Ünnepek és emléknapok 
Ünnepek 
2021. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
  mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja  
2021. október 23. Nemzeti ünnep 
2022. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  
2022. március 15. Nemzeti ünnep  
2022. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja  
2022. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja   
 
Emléknapok, megemlékezések időpontjai 
2021. október 1. Zene világnapja 
2021. október 5. Pedagógusok világnapja  
2022. január 22. Magyar Kultúra Napja 
2022. január 24-28. Lukin Napok programsorozat 
 
5.4. Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák  
Alakuló értekezlet 2021. augusztus 23.  
Résztvevők:  valamennyi dolgozó 
Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévnyitó értekezlet 2021. szeptember 10.  
Téma:   A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása 
  Éves önértékelési terv ismertetése, elfogadása 
  Éves beiskolázási terv módosításának elfogadása 
  Járványügyi eljárásrendek ismertetése 
Felelős:  intézményvezető 
I. félévi nevelőtestületi értekezlet 2022. január 28.  
Téma:   A tanulók 2021/2022-es tanév I. félévi munkájának értékelése. 
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A félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata. 
Az I. félév szakmai és intézményműködési, valamint munkaügyi tapasztalatai.  

Felelős:  intézményvezető 
 
Tanévzáró értekezlet 2022. június 16.  
Téma:  A 2021/2022-es tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 
Felelős: intézményvezető  
 
Rendkívüli értekezletek  
 
Téma: Portfólió – kinek, mit, hogyan? 2021. október 13. 
Felelős: intézményvezető, érintett pedagógusok 
 
Téma: Önértékelés – kinek, mit, hogyan? 2021. október 14. 
Felelős: intézményvezető, BECS csoport tagjai 
 
Téma: Gyakornoki szabályzat – kinek, mit, hogyan? 2021. október 15. 
Felelős: intézményvezető, mentorok, gyakornokok 
 
Téma:  Zenei Verseny lebonyolítása,  2022. március 4.  
  előkészületek 
Felelős:  intézményvezető, szakos tanárok 
 
Téma:  2022/2023-as év beiskolázási terve 2022. március 10.  
Felelős:  intézményvezető 
 
Téma:  Adminisztráció – mit, hogyan 2022. május 19. 
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: 2022. április  
Felelősök: Zeneismeret szaktanárok 
 
„Nyílt napok” - új tanulók jelentkezése, felvételi meghallgatások 
Határidő: 2022. április, az általános iskolai beiratkozások időpontját követő hetekben  
Felelős:  intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok  
 
Régi tanulók jelentkezési lapjainak összegyűjtése, leadása az irodába 
Határidő: 2022. április 22. 
Felelősök: szaktanárok 
 
Vizsgák  
„B”-tagozatosok I. félévi vizsgái: 2022. január 10-14.  
A 2021/2022. tanév II. félévi vizsgái: 2022. május 11. – június 3.  
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: 
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XV. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. február 4-6.  
Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest 
A verseny fordulói: Területi válogatók, országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. december 13.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK 
A területi válogatók ideje: 2021. november 16-27. 
Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye. 
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola 
2040 Budaörs, Rózsa u. 17. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. október 26-ig. 
 
XII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY  
A verseny időpontja: 2022. március 4-5.  
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI   
A verseny fordulói: országos döntő. 
Az országos döntő nevezési határideje: 2022. január 31.  
 
XIV. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. március 4-6.   
Rendező: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola, Kisújszállás 
A verseny fordulói: Területi válogatók, országos döntő  
Az országos döntő nevezési határideje: 2022. február 18.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2022. január 17-28. 
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 
Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 16. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2022. január 7-ig. 
 
XVI. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. március 25-27.  
Rendező: Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza 
A verseny fordulói: Területi válogatók, országos döntő.  
Az országos döntő nevezési határideje: 2022. február 25.  
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2022. február 5-16. 
Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye. 
Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
2700 Cegléd, Kút u. 2. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2022. január 14-ig. 
 
XI. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY  
A verseny időpontja: 2022. április 8-10.  
Rendező: Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence zenei Alapfokú Művészti Iskola  
A verseny fordulói: Területi válogatók, országos döntő.  
Az országos döntő nevezési határideje: 2022. március 4. 
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
A területi válogatók ideje: 2022. január 31-február 12. 
Terület: Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest megye. 
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2021. december 15-ig. 
 
XV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY  
A verseny időpontja: 2022. április 22-24.  
Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI 
A verseny fordulói: Területi válogatók, országos döntő.  
Az országos döntő nevezési határideje: 2022. március 25. 
TERÜLETI VÁLOGATÓK  
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Területi válogatók ideje: 2022. február 22-március 5. 
Terület: Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád, Pest megye 
Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
2013 Pomáz, Templom tér 3. 
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2022. február 1-ig. 
 
Nemzetközi versenyek 

 VI. Zenevarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny és Zongorafesztivál, 2021. november 17-21., 
Kaposvár 

 II. Orbán György Nemzetközi Zongoraverseny, 2021. november 26-28., Szentendre 
 
Egyéb országos versenyek 

 VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál, 2021. november 17-18., 
Abony 

 Keönch Boldizsár Országos Énekverseny, 2022 tavasza, Balassagyarmat 
 VIII. Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Verseny, 2022. március-április, 

Pilisvörösvár 
 
Megyei versenyek 

 VI. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál, 2021 ősze, Biatorbágy 
 
Regionális versenyek  

Regionális Gordonkaverseny - Érd 2022. március 5. 
„Kis kezek, rejtett mesterek” III. Zongor”A”verseny, Halásztelek 2022. március 
VI. Papp Lajos Regionális Zongoraverseny 2022. március 7-8. 
Regionális Zeneismeret-verseny, Törökbálint 2022. április 
 
Egyéb versenyek, fesztiválok 

Iskolai versenyek 
 Vonós Lukin 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 felkészítést 
elvégzi.  
 
Az alábbi, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott országos zenei 
művészeti versenyek – melyeken iskolánk érintett lehet – anyagi ráfordítást igényelhetnek. A tervezett költség 
csakis hozzávetőleges lehet, mivel nem tudjuk sem az érintett pedagógusokat, sem a konkrét benzin/jegy árakat. 
 

A verseny megnevezése Helyszín Tervezett költség 

XV. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. február 4-6. 

 (pé-va) 
Budapest 

rendkívüli munkavégzés 80 000 Ft 

útiköltség 5 500 Ft 

szállás - 

XII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-
DUÓ VERSENY 

A verseny időpontja: 2022. március 4-5. 
(pé-szo) 

Vác 

rendkívüli munkavégzés 80 000 Ft 

útiköltség 7 500 Ft 

szállás - 

XIV. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. március 4-6. 

(pé-va) 
 

Kisújszállás 

rendkívüli munkavégzés 80 000 Ft 
útiköltség 19 000 Ft 

szállás 
információhiány miatt nem 

tervezhető 

XVI. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. március 25-27. 

(pé-va) 
Nyíregyháza 

rendkívüli munkavégzés  80 000 Ft 
útiköltség 32 000 Ft 

szállás 
információhiány miatt nem 

tervezhető 

XI. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ 
FURULYAVERSENY 

A verseny időpontja: 2022. április 8-10. 
(pé-va) 

Budapest 

rendkívüli munkavégzés,  80 000 Ft 

útiköltség 2 700 Ft 

szállás - 
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XV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” 
KAMARAZENE VERSENY 

A verseny időpontja: 2022. április 22-24. 
(pé-va) 

Székesfehérvár 

rendkívüli munkavégzés,  80 000 Ft 
útiköltség 5 800 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 
2021/2022 

 
AUGUSZTUS 

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

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

 Helyszín: Felső u. 33.  
 Felelős: intézményvezető 
23. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 15.00 
 Helyszín: Online 
 Résztvevő: intézményvezető 
24-26. Adminisztrációs csomag kiosztása, növendék/óraszám-egyeztetés 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
24-31 Munkaközösségi munkatervek összeállítása 
 Felelős: munkaközösség-vezetők 
31.  Munkatervek leadása (munkaközösség, zenekari, énekkari) 
 Felelősök: munkaközösség-vezetők 
30-3. PÓTFELVÉTELI MEGHALLGATÁS 
 Helyszín: Felső u. 33. és 45. 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 Résztvevők: szaktanárok 
  
SZEPTEMBER 

  
6-7-8. H-K-Sze  Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 Felelősök: pedagógusok 
 8-18  Beiratkozás, térítési díj, tandíj befizetés regisztrációja szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
6. Első tanítási nap 
9. és 13. Cs, H  Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-16.00 óra között,  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkárok  
10. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33.  
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
10. ÖSSZESÍTŐK LEADÁSA 
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
10. Másik munkahelyről (állami fenntartású iskola, alapítványi iskola, zenekar, óraadók) igazolások 

leadása (alkalmazás típusa, munkaidő mértéke, heti munkaidő és óraszám megjelöléssel, órarenddel) 
16-24. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
17. Az alapítvány felé benyújtandó eszközigények fontossági sorrendben történő leadása  
 Felelős: munkaközösség-vezetők 
21. A magyar dráma napja   
22. Őszi nap-éj egyenlőség 
24. A magyar diáksport napja 
28. Iskolatanács 11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
30. A népmese napja1. péntek   
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30. Zenei Világnapi Hangverseny* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
 
OKTÓBER 

1. A zene világnapja 
4. Fúvós tanszak – Furulya szakmai nap 
 Résztvevők: Fúvós tanszak tanárai 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
5. Pedagógusok Világnapja 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
 Fúvószenekar fellépése 
 Résztvevők: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
8. Tanfelügyelet – INTÉZMÉNYVEZETŐ 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 Felelős: intézményvezető 
13. Értekezlet  – A portfólió – mit, hogyan? 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: érintett szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető 
14. Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan? 10.00 óra 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Résztvevők: Bögöthy Ádám, Hudacsek Tamás, Tekula Ádám, Módra Elvira 
 Felelős: intézményvezető 
15. Értekezlet – Mentorálásról 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: Hudacsek Tamás, Vámosi Éva, Zwickl Ágoston, Tóth Andorné 
 Felelős: intézményvezető 
16. Koncertlátogatás a MÜPA-ban – A rádiózenekar főpróbája: Emmanuel Pahud fuvolaművész 
 Helyszín: MÜPA 
 Résztvevők: Fúvós tanszak növendékei és tanárai 
 Felelős:  Zwickl Ágoston 
19. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
19.  Vonós munkaközösség – Kezdők meghallgatása (közös óra) 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: vonós szakos növendékek 
 Felelős: Tóth Andorné 
20. Gitáros szakmai találkozó 
 Helyszín: zeneiskola központi épülete 
 Résztvevők: gitár szakos pedagógusok 
 Felelős: Szóka Júlia 
20.  Szülői Szervezet Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
 Felelős: intézményvezető 
21. Fúvós munkaközösség – Kezdő tanulók (előző tanév) meghallgatása 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
22.  péntek Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1. * 
 Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
23. Nemzeti Ünnep 
25. Téli időszámítás kezdete 
* A program várható költségeit az Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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26. XV. Országos Klarinétverseny – területi válogató nevezési határidő 
25-29. Őszi Szünet 
 
NOVEMBER 

1. Mindenszentek 
2. Őszi szünet utáni első tanítási nap: kedd 
9. Vonós munkaközösség – Tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: vonós tanszak diákjai és tanárai 
 Felelős: Tóth Andorné 
16-27. XV. Országos Klarinétverseny – területi válogató 
18. Fúvós tanszak – Bemutató tanítás 
 Helyszín: Kőrösi iskola 
 Résztvevők: Fúvós tanszak tanárai 
 Előadó: Petrus-Bölöni Júlia 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
17-18. VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál 
 Helyszín: Abony 
 Résztvevők: vonós tanszak tanulói 
 Felelős: szaktanárok 
17. Zongora munkaközösség hangversenye* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 18.00 óra 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói  
 Felelős: Berg Andrea 
19. „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 18.00 óra 
 Résztvevők: iskola „B”-tagozatos tanulói  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
23. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
24. Vegyes tanszaki hangverseny, 18.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: vegyes tanszak tanulói 
 Felelős: Szóka Júlia 
29-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  
 
DECEMBER 

1. Zongora munkaközösség – Kezdő tanulók meghallgatása 
 Helyszín:  Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora tanszak tanárai, tanulói 
 Felelős: Zongora munkaközösség-vezető 
2. Jön a Mikulás  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 16.00 óra 
 Résztvevők: kollégáink 10 év alatti gyermekei és szüleik  
 Felelős: intézményvezető 
6. Mikulás 
9. Vonós szakmai munkaközösség – Szakmai összejövetel 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Tóth Andorné 
 
 
* A program várható költségeit az Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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11. Fúvós tanszak – Hangversenylátogatás: Szegedi Harsonaegyüttes fellépése 
 Helyszín: Nemzeti Múzeum 
 Résztvevők: fúvós tanszak növendékei 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
13. XV. Országos Klarinétverseny  döntő – nevezési határidő 
13. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
14. Tanfelügyelet – INTÉZMÉNY 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szülői 

közösség 
 Felelős: intézményvezető 
15. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – területi válogató nevezési határidő 
15. szerda Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, kamaraterem 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
17. péntek   Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – színházterem 17.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
18.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
21. Téli napforduló 
22-02. TÉLI SZÜNET (2022. január 2-ig) 

 
2022 

 
JANUÁR 

3. A téli szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
6. Vízkereszt 
7-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
7. XIV. Országos Kürtverseny – területi válogató nevezési határidő 
10-14. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 3-as terem, ütő-terem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
 Felelős: Csóka Gabriella 
14. XVI. Országos Zongoraverseny – területi válogató nevezési határidő 
17-27. I. FÉLÉVI ADMINISZTRÁCIÓ 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
17-28. XIV. Országos Kürtverseny – területi válogatók 
18. Iskolatanács 11.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
26. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 a) „Hajnaltól pirkadatig” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET 15.00 óra 
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín:  Szepes Gyula Művelődési Központ – Kamaraterem 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, Zeneismeret tanszak 
27. 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 
21. Az I. félév utolsó napja 
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21. Munkaközösség-vezetők és zenekarvezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
28.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.00 ÓRA  
 Helyszín: Felső u. 45, kamaraterem 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető 
28. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
31. XII. Országos Bartók Béla Hegedű-Duó Verseny – döntő nevezési határidő 
31-febr.12  XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – területi válogató 
 
FEBRUÁR 
1. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny – területi válogató nevezési határidő 
4-6. XV. Országos Klarinétverseny - döntő 
5-16. XVI. Országos Zongoraverseny – területi válogató 
7-11. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS ELŐIRÁNYZAT   
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
11. II. félévi alapítványi igények leadása 
-12. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – területi válogató 
17. Iskolatanács  11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
18. Farsangi megbeszélés a segítőknek, 11.30 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. 1-es terem 
 Felelős: intézményvezető, Molnár-Farkas Magdolna 
18. XIV. Országos Kürtverseny – döntő nevezési határidő 
19. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (16 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
 Felelős: intézményvezető és Molnár-Farkas Magdolna 
21-25. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 
 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
22-márc.5. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny – területi válogató 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
25. XVI. Országos Zongoraverseny – döntő nevezési határidő 
 
 Zeneismeret munkaközösség – látogatás a Martonvárási zeneiskolában 
 Helyszín: Martonvásár 
 Résztvevők: zeneismeret munkaközösség tanárai 
 Felelős: Haász Csilla 
 
MÁRCIUS 

4. Rendkívüli értekezlet, 11.30 óra 
 Téma: Felkészülés a regionális hangszeres versenyre 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
4. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – döntő nevezési határidő 
5. Regionális Gordonkaverseny – Érd 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: az iskola gordonka szakos tanulói 
 Felelős: intézményvezető, szakmai munkaközösség-vezetők 
4-5. XII. Országos Bartók Béla Hegedű-Duó Verseny – döntő 
4-6. XIV. Országos Kürtverseny – döntő 
7-8. VI. Papp Lajos Regionális Zongoraverseny 
 Helyszín:  Biatorbágy 
10. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2022/23-as tanév beiskolázási terv  
 Felelős: intézményvezető 
15. Nemzeti Ünnep 
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 A Lukin Fúvószenekar fellépése  
 Felelős: Zwickl Ágoston 
19. A cigányság világnapja 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
22. A víz világnapja 
22. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
25. A 6. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a zeneismeret munkaközösség-vezető 
25. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny – döntő nevezési határidő 
25-27. XVI. Országos Zongoraverseny - döntő 
28. Fúvós szakmai munkaközösség – Kezdők meghallgatása 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 
 Felelős: Zwickl Ágoston 

28. Vegyes szakmai munkaközösség hangversenye 
 Helyszín: Felső u. 33.  
 Résztvevők: vegyes tanszak tanulói 
 Felelős: Szóka Júlia 
 

 SKÁLA-ETŰD Vonós beszámoló 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
 

 VIII. Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye 
 Helyszín: Pilisvörösvár 
 Résztvevők: Lukin fúvószenekar 
 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 

2. Nemzetközi gyermekkönyvnap  
8. ZONGORAFESZTIVÁL – táncok* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói, tanárai 
 Felelős: Berg Andrea 
8-10. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny - döntő 
11. A magyar költészet napja 
11-től ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
13. Keönch Boldizsár Énekverseny 
 Helyszín: Balassagyarmat 
 Résztvevők: magánének szakos növendékek 
 Felelős: Szóka Júlia 
* A program várható költségeit az Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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6-13. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a Zeneismeret munkaközösség-vezető 
13. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
14-19. TAVASZI SZÜNET 
20. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
18. Műemlékvédelmi világnap 
20. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
21-22. Tanköteles tanulók beíratása az általános iskolákba 
21-22. NYÍLT NAPOK  
22. A Föld napja 
22-24. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny - döntő 
25-28. Hangszerbemutató óvodásoknak 
 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár 
 Résztvevők: Molnár-Farkas Magdolna 
 Felelős: intézményvezető 
27. Hangszerbemutató és simogató 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 9.00-12.00 
 Résztvevők: az iskolai tanárai és tanulói 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
29. Tavaszi Művész-tanári koncert   18.00* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
25-máj.5. Felvételi meghallgatások a 2022/23-as tanévre  
 

 Vonós házi verseny 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: vonós tanszak növendékei 
 Felelős: Tóth Andorné 
 

 Regionális Szolfézsverseny, Törökbálint 
 Helyszín: Törökbálint 
 Résztvevők: zeneismeret tanszakos tanulók 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető 
  
folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
1. Anyák napja 
2-től Írásbeli érettségik 
6. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye, 18.00 óra* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
7. Fúvós tanszak – Hangversenylátogatás: Nemzeti Filharmonikus Zenekar főpróbája PálfalviTamás 

trombitaművész 
 Helyszín: Zeneakadémia 
 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
11-től Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneirodalom 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, Molnár-Farkas Magdolna 
 
* A program várható költségeit az Érdi Tankerületi Központ támogatásából kívánjuk fedezni – részletes tervezést lásd az eseménynaptár 
mellékletében! 
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18-ig ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Csóka Gabriella 
17. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
19. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
19. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE   
 Felelős: Csóka Gabriella 
 Helyszín: Iskolaközpont 
29. Gyermeknap 
30-tól Adminisztrációs napok  
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
 
 Érdi Nyitnikék 2022. Tavaszi kiállítás és Vásár 
 
JÚNIUS  

3. Munkaközösség-vezetői, zenekar-, kórusvezetői beszámolók leadási határideje 
4. A nemzeti összetartozás napja 
5. Pedagógusnap 
6. PÜNKÖSD 
8. TANÁRI KIRÁNDULÁS – tanítás nélküli munkanap 
 Felelős: intézményvezető 
10-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 
20-24. Tehetséggondozó Zenei Tábor – Érd 
 Felelős: intézményvezető 
21. Nyári napforduló 
25. Barlangok napja 
 

VIZSGÁK 

A 2021/22. tanév II. félév vizsgái: 2022. május 11. – június 3. 
 A vizsgák megszervezéséért felelős:  intézményvezető, Csóka Gabriella int. vez.-helyettes 
 Lebonyolításáért felelősök:  munkaközösség-vezetők 
 
Utolsó munkanap:   2022. június 27. hétfő 
Nyári szabadság:   2022. június 28. (kedd) – augusztus 19. (péntek) 
A 2021/22-es tanév első munkanapja: 2022. augusztus 22. (hétfő) 
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ESEMÉNYNAPTÁR MELLÉKLET 

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

összeg = kb. 530 fő x 500 Ft = 265.000 Ft): 

Az egyes előadói termek foglalása még bizonytalan, így a programok helyszíne és a terembérlet ára változhat. 

Amennyiben maradványösszeg keletkezik, úgy azt további programjaink fedezésére kívánjuk felhasználni. 

Esemény megnevezése 
és tervezett időpontja 

Helyszín 
Várható költség 

Terembérlet Hangszerszállítás Hangolás 
Zenei világnapi 

hangverseny 
2021. szeptember 30. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

20 000 Ft   

Őszi Tanári Hangverseny 
2021. október 22. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

20 000 Ft 50 800 Ft  

Zongora munkaközösség – 
Tanszaki hangverseny 

2021. november 17. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

20 000 Ft  12 000 Ft 

„B”-tagozatos tanulóink 
hangversenye - 

Tehetséghangverseny 
2021. november 19. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

20 000 Ft 50 800 Ft 12 000 Ft 

Karácsonyi Hangversenyek 
2021. december 15-17. 

Szepes Gyula 
Művelődési Központ, 

Érd 
   

Lukin Napok 
Rendezvénysorozat 
2022. január 26-27. 

Szepes Gyula 
Művelődési Központ, 
Érd és EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

   

Regionális 
Gordonkaverseny 
2022. március 5. 

Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 

   

Lukin Csalogányai 
Népdaléneklési Fesztivál 

2022. március.25. 

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola 

   

Zongora munkaközösség – 
Fesztivál 

2022. április 8. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

20 000 Ft   

Tavaszi Tanári 
Hangverseny 

2022. április 29. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

20 000 Ft   

Zenekarok, 
Kamaraegyüttesek 

hangversenye 
2022. május 06. 

EPICENTRUM 
Rendezvényközpont 

20 000 Ft   

Tanévzáró Ünnepély 
2022. június 16. 

Szepes Gyula 
Művelődési Központ, 

Érd 
   

Összesen összeg: 140 000 Ft 101 600 Ft 24 000 Ft 
Mindösszesen: 265 600 Ft 
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8. A NEVELŐTESTÜLET MUNKATERVET ELFOGADÓ HATÁROZATA - LEGITIMÁCIÓ 
 
A 2021/2022. évi munkatervet a nevelőtestület 2021. szeptember 10-én megtartott szakmai értekezletén 
elfogadta. 
 
 
Érd, 2021.09.10. 
 

PH 
 
 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
 intézményvezető 
 
 
 
A 2021/2022. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel élhettem. 
 
 
Érd, 2021.09.10. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia  
 szülői munkaközösség elnöke 
 
 
 
A 2021/2022. évi munkatervről a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel élhettem. 
 
 
Érd, 2021.09.10. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Molnár-Farkas Magdolna 
 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. 
 
 
 
2021. 09. 09. 
 

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

2021/2022-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az előző tanév fő céljai, feladatai: az első félévre tervezett kezdők meghallgatása és az Össztanszaki koncert, 
valamint a második félévre tervezett Lukin zongoraverseny. 
A kezdők meghallgatását (december 2.-3.), a koronavírus járvány és a korlátozó intézkedések szűk lehetőségei 
miatt nem szerveztük meg, nem tartottuk meg. Az Össztanszaki koncert és a Lukin zongoraverseny online 
került megrendezésre (videófelvételeket készítettünk a tanulók előadásairól). Az Össztanszaki koncert és a Lukin 
zongoraverseny elérte célját: a tanszakunkon tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának fenntartását és az 
élményszerzést. 
Az előző tanévben elmaradt kezdők meghallgatását nem szeretnénk ebben a tanévben bepótolni. Mivel ebben a 
tanévben is tervezzük ezt a szakmai összejövetelt, lehetőséget adunk azoknak a tanulóknak részt venni a 
meghallgatáson, akik az előző tanévben kezdtek zongorázni. Ezzel a lehetőséggel elsősorban tanulási 
problémákkal küzdő és SNI-s tanulók élhetnek. A többi tanuló, akik az előző tanévben voltak kezdők, a 
meghallgatáson nem vesznek részt. 

 

1.2. Nyári események 
Ezen a nyáron sem tábor, sem más esemény nem történt. 
 

2. A tanév indításának feltételei 

2.1. Személyi feltételek 

Ebben a tanévben már csak egy B tagozatos tanuló lesz tanszakunkon: Nagy-Nimród Béla (3.o.). (Tanára: Papné 
Tóth Zsuzsanna.)  
A tanári létszám tizenegy fő. A tanszak tanárai közül ketten korrepetítori feladatokat látnak el: Németh Ferenc és 
Rostás Zoltán. 
Ebben a tanévben is kiemelt feladat a minősítés. A tanszakon két kollégát érint a pedagógusminősítés (Gergely 
Virág és Kuncze Melinda), akik november végére készítik el portfóliójukat.  

2.2. Tárgyi feltételek 

Az előző három tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából sikerült néhány új hangszert 
vásárolni. Ebben a tanévben várjuk az új Kawai zongorát, a Felső u. 33. épület 4. termébe a régi, elavult zongora 
helyett. Az érdligeti iskolában a Förster pianínó is cserére szorul. A hangszer 70 éves, pár év múlva zongora főtárgy 
oktatására használhatatlan lesz. 
Az intézményben még mindig vannak kicserélésre váró hangszerek: pl.: ütőterem, 10. terem. 
Az egyik kolléga felvetette a digitális eszközök bővítésének lehetőségét. Videófelvételek és hangfelvételek 
készítésére gondolt, négykezes darabok tanításához, otthoni gyakorlásához, online koncertek megvalósításához. 
Amennyiben ez a kérés aktuális lesz, átgondoljuk: milyen új eszközökre lenne szükség? 
 

3. A tanév fő feladatai 

3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  

Az itt felsorolásra kerülő rendezvények megszervezése, megrendezése, a jövőbeni lehetőségek figyelembe 
vételével változhat.  
Ez a tanév is így indul: folytatnunk kell a járvány elleni védekezést. Használnunk kell a fertőtlenítőket, ahol 
szükséges, maszkot hordunk. A tanítás megkezdésétől (szeptember 9.) szülők nem jöhetnek be az iskola 
épületeibe. 
Hagyományos rendezvényeink közé tartozik az 1. félévre tervezett kezdők meghallgatása. Ez egy közös szakmai 
délután, ahol a néhány hete zongorázó tanulókkal ismerkedünk. Célunk: a hangszerjáték alapjainak megfelelő 
elsajátítása, a tanuló felvételin nyújtott teljesítményének, valamint a tanév elejétől szerzett tapasztalatok 
összehasonlítása, a tehetséges tanulók (leendő B tagozat) kiválasztása, a tanulási problémákkal küzdő, vagy SNI-s 
tanulók kiszűrése, egymás munkájának segítése. 
Szintén hagyományos rendezvény az össztanszaki koncert. A hangversenyt az 1. félévre terveztük. A 
hangverseny célja: a tanszakunkon zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további 
fenntartása és az élményszerzés, egymás munkájának megismerése. 
A második félévre Fesztivált tervezünk. A Fesztiválkoncert témája: táncok. A koncert célja: a zongorázás iránti 
motiváltság fenntartása, élményszerzés,  technikafejlesztés, előadókészség fejlesztés; a művészetek iránti 
érdeklődés felkeltése  más művészeti ágak bevonásával. 
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Szintén a második félévben, skálabajnokságot szervezünk. Ez terveink szerint, az év végi vizsgán a technikai 
beszámolót helyettesítené. A skálabajnokságon a részvétel önkéntes. A rendezvény célja: a zongoratechnika és a 
gyors-pergő játék, valamint az improvizációs készség fejlesztése, gyakorlásra és kreativitásra ösztönzés. 
Kiemelt feladatunk még a minősítésre készülő kollégák segítése, valamint a tanfelügyeleti ellenőrzések 
feladatainak elvégzése. 
 

3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  

Ebben a tanévben egy „B”-tagozatos tanuló lesz tanszakunkon: Nagy-Nimród Béla (3.o.). (Tanára: Papné Tóth 
Zsuzsanna.) A másik „B”-tagozatos tanuló, Honi-Bagdi Krisztina, szülei kérésére „A”-tagozaton folytatja 
tanulmányait. 
SNI-s tanulók továbbra is vannak tanszakunkon. Létszámuk, ha lassan is, de évről évre növekszik. Tanulási 
problémákkal küzdő tanulóink is egyre többen vannak. Ezeknek a tanulóknak a segítését, felzárkóztatását, előre 
megtervezett, személyre szabott, könnyített tananyaggal végzik a főtárgytanár kollégák. 
 

3.3. Tanszaki hangversenyek  
Össztanszki koncert: 2021. november 19. péntek. Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont. (Ha más helyszínt 
kell választanunk, módosíthatjuk az időpontot, de mindenképpen november 15-19. közötti időpontot szeretnénk.) 
A hangverseny célja: a tanszakunkon zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további 
fenntartása és az élményszerzés, egymás munkájának megismerése. 
Fesztiválkoncert a táncok témakörben: 2022. április 8. péntek. Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont. (Ha 
más helyszínt kell választanunk, módosíthatjuk az időpontot, de mindenképpen április 4-8. közötti időpontot 
szeretnénk.) 
A koncert célja: a zongorázás iránti motiváltság fenntartása, élményszerzés,  technikafejlesztés, előadókészség-
fejlesztés, valamint a művészetek iránti érdeklődés felkeltése  más művészeti ágak bevonásával. 

 

3.4. Egyéb események, programok  

 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
A Projekthéten szívesen részt vennénk olyan előadáson, ahol a gyerekek pszichés problémáinak megismerése és 
a problémákkal küzdő gyerekek segítése a téma. Ezen kívül a tanszakot érdekli még a csecsemőkori reflexekről, 
SNI-s gyerekekről, tanulási zavarokkal - nehézségekkel küzdő gyerekek segítésével kapcsolatos előadás. 
A Projekthétre még egy másik téma ötlete is felmerült: a tanításhoz kapcsolódó zenei digitális felvételek készítése. 
(Videó-és hangfelvétel készítés…) Az előadóra is érkezett ötlet: Esze Zsolt. 
A munkatervben megjelölt programok (kezdők meghallgatása, Össztanszaki koncert, Fesztiválkoncert, 
skálabajnokság) előtt néhány héttel, vagy néhány hónappal tartunk megbeszélést, ahol a programmal kapcsolatos 
szervezési, lebonyolítási feladatokat beszéljük meg. Az ezeken kívül  megszervezésre kerülő értekezletek, 
megbeszélések a kollégák igényei szerint várhatóak. 

 Várható versenyek  
Etűdverseny (Kis kezek rejtett mesterek): Halásztelek.  (Ha érkezik meghívó a versenyre.) Ez a verseny 
lehetőséget ad arra, hogy azokat az A tagozaton tanuló gyerekeket motiválja hangszerjátékuk, technikájuk 
fejlesztésére, akik az átlagnál több időt fordítanak gyakorlásra. A verseny tavasszal várható. 
VI. ZENEVARÁZSLAT NEMZETKÖZI NÉGYKEZES ZONGORAVERSENY ÉS ZONGORAFESZTIVÁL 
A verseny időpontja: 2021. november 17-21.  
Rendező: Zene Varázslat Mozgalom (Várnagy Andrea), Kaposvár 
II. ORBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI ZONGORAVERSENY 
A verseny időpontja: 2021. november 26-28.  
Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, Szentendre 
XVI. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY  
A verseny időpontja: 2022. március 25-27.  
Rendező: Vikár Sándor Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza 

 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: 2021. október 
Őszi tanári koncert: 2021. október 
Össztanszki koncert: 2021. november 19. péntek. Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont. (Ha más helyszínt 
kell választanunk, módosíthatjuk az időpontot, de mindenképpen november 15.-19. közötti időpontot szeretnénk.) 
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Kezdők meghallgatása: 2021. november 29. hétfő. Helyszín: kamaraterem. (Lehet ugyanezen a héten szerdán, 
vagy csütörtökön, ha változtatni kell az időponton.) 
Karácsonyi koncertek: 2021. december 
Alapítványi farsangi bál: 2022. február 
Fesztiválkoncert a táncok témakörben: 2022. április 8. péntek. Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont. (Ha 
más helyszínt kell választanunk, módosíthatjuk az időpontot, de mindenképpen április 4.-8. közötti időpontot 
szeretnénk.) 
Skálabajnokság: az év végi vizsgákon, a beosztás szerinti időpontokban és helyszíneken. 
Tanszaki hangversenyek mindkét félévben, B-s vizsgák, év végi vizsgák. 
 
 

 

Érd, 2021. augusztus 31.                                                                  

                                            

Berg Andrea 

munkaközösség-vezető 
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2021/2022-es tanév 
 

1. Helyzetelemzés 

1.1 Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  

Tavaly a legnehezebb kihívás a digitális oktatás és a Kréta rendszer alkalmazása, illetve az év végi online 
adminisztráció volt. De végül sikeresen teljesítettük, megtanultuk kezelni a nehézségek ellenére (pl. nem minden 
teremben adott az ehhez szükséges számítógép, a telefonra letöltött applikáció sajnos sokszor nem működött). 
Örülünk, hogy egyelőre személyes jelenléttel tudunk tanítani, de készülnünk kell az újabb digitális oktatás 
bevezetésére is. Az online tanítás nem volt zökkenőmentes, sokszor akadozott vagy rossz minőségű volt a kép, a 
hang, vagy akár meg is szakadt a kapcsolat. Nehezebb volt így motiválni a diákokat, nem minden szülő segítette 
munkánkat (pl. a készülékek beállításában, hogy jól lássuk a gyermek tartását. Persze nagyon sok pozitív 
tapasztalatunk is volt!), kevesebb anyagot tudtunk végezni a diákok nagy részével. Ehhez alkalmazkodva a 
vizsgakövetelményben is engedményt adtunk.  
Félévkor nem tarthattunk tanszaki hangversenyt, bár felvételt készítettünk a gyerekekről zongorás próbákon és 
azt elküldtük a szüleiknek. 
A B-tagozatosokkal készítettünk felvételt a vizsgaanyagukról: 1 etűdről és egy darabról. Azt továbbítottuk a 
kollégáinknak és megbeszéltük a gyerekek teljesítményét. 
Év végén nagy örömünkre személyes jelenléttel tartottuk meg a vizsgát, de nem kértünk külön skálát, 2 etűdöt és 
2 előadási darabot. B-tagozatosoknak 1 etűdöt és 1 darabot kellett előadni, míg a többieknek csak 1 művet. Ám itt 
is voltak meglepetések! Egy-két  A-tagozatos gyermek viszont 2 vagy 3 darabot is játszott önszorgalomból. Tehát 
akadtak olyan tanulók, akik a digitális oktatás nehézségei ellenére jól teljesítettek, talán jobban figyeltek így 
magukra. Ám a személyes segítség nagyon fontos, ebben mindig egyetértettünk a kollégákkal, szülőkkel is. 
 

1.2 Nyári események 

Nyáron elmaradt a zenei tábor – a járványügyi kockázatok miatt-, amit eddig mindig nagy érdeklődés és lelkesedés 
kísért. 
Aug. 6-án Czidorné Kerecsányi Erika és 2 növendéke Unyatiszki Nóra és Balázs hegedültek a Földrajzi Múzeum 
Kocsiszínjében a Harmóniáért Közhasznú Egyesület felkérésére. 
Tóth Andorné augusztusban részt vett a Szentendrén Illés Szabolcs vezetésével megrendezett IV. Régizenei Nyári 
Akadémián. 
Az Érdi Kamarazenekar, melyben főként a zeneiskola jelenlegi és régebbi tanárai muzsikálnak, nyáron 2 
hangversenyt is rendezett. Júl. 11-én barokk, aug. 15-én pedig bécsi klasszikus zeneműveket szólaltattak meg az 
érdi Földrajzi Múzeum kertjében. Ugyanitt az aug. 20-i városi rendezvényen is játszottak egy kisebb apparátussal. 

 

2. A tanév indításának feltételei 

2.1 Személyi feltételek 

Hegedűtanárok 3-an egész állásban dolgoznak, és egy kolléganő fél állásban. Tanárainknál személyi változás 
történt: Czidorné Kerecsányi Erika és Horti Ágnes tanárnők nyugdíjba vonultak. Horti Ágnes helyére Vámosi Éva 
került, Czidorné Kerecsányi Erika tanszakát pedig Lakatosné Paulay Katalin és Tóth Andorné fél-fél állásban 
oktatják. Így Tóth Andorné már egész állásban taníthat, illetve ő vezeti majd a gyermekzenekart Horti Ágnes 
helyett és tanszakvezető is lett, átvéve azt Czidorné Kerecsányi Erikától. 
Cselló tanszakon továbbra is két kolléganő tanít fél-fél állásban: Rédai Erzsébet és Lakatos Sára. 
 
Simányi Andrea ebben az évben írja meg a portfólióját. 
 
Amennyire látni lehet most év elején, még nincs elég növendék hegedű szakon. A tavalyi járványügyi helyzet sem 
könnyítette meg a helyzetünket a növendékek toborzásában. Nem lehetett bemenni az iskolákba, óvodákba 
hangszerbemutatót tartani. Ezt szeretnénk idén megtenni, ha engedélyt kapunk rá az intézményektől. 
 

2.2. Tárgyi feltételek 

Tavaly is éltünk a hangszercsere programmal, illetve felújítottunk néhány régebbi, elhasználódott hangszert az 
iskolánk alapítványa támogatásával, valamint vonós tartozékokat is tudtunk így vásárolni. 
Az alapítványi igényeket összegyűjtjük még szeptemberben a tanároktól, milyen kiegészítőkre (húr, álltartó, stb.) 
lenne szükségük.  
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3. A tanév fő feladatai 

3.1 Kiemelt pedagógiai feladatok  

Továbbra is fontos a növendéklétszám növelése és a meglévő tanulók megtartása. Sajnos, nem csökkent a 
lemorzsolódás. Megfigyelhető, hogy pár évet tanulnak a vonós hangszeren a diákok, majd abbahagyják 
tanulmányaikat. Egyre kevesebb az a növendék, aki mind a 6 alapképzéses osztályt végigviszi, és alig van olyan, 
aki a 10. osztályig is eljut. Sőt, néhányan már félévkor is megszakítják a tanulmányaikat. 
Ha lehetséges, igyekszünk elmenni intézményekbe bemutatni a vonós hangszereket, hogy fel tudjuk tölteni a 
hiányokat a növendéklétszámban. 
 
Bemutató tanítások, közös órák, közös tanszaki hangversenyek: egymás növendékeinek megismerése, 
feltérképezése, felmerülő problémák megoldása, ötletek megvitatása, kezdő kollégák segítése a fő célunk. 
(Ez utóbbit óralátogatás keretében is megtehetjük.) Egymást segítjük, hogy minél magasabb színvonalon tudjunk 
tanítani. Ezáltal az egymás közötti baráti, kollegiális viszonyt is szorosabbra fűzzük, amit még jobban segíti, hogy 
az Érdi Kamarazenekarban is együtt muzsikálunk. 
 
Tehetséges, szorgalmas tanulóinknak szereplési lehetőséget szeretnénk nyújtani: iskolai vagy zeneiskolán 
kívüli rendezvényeken, versenyeken való részvételekkel. Ehhez szervezünk közös tanszaki koncertet, iskolán belül 
is házi hangversenyt, vagy a Regionális Gordonkavesenyt. 
Akit lehet, szeretnénk a gyermekzenekarba invitálni, hogy a közös muzsikálás élményét, örömét is 
megtapasztalják. 

 
3.2 Tehetséggondozás, felzárkóztatás  

Tudomásom szerint nincs SNI-s növendékünk. B-tagozatos növendékeinkre maximálisan odafigyelünk: B-
tagozatos vagy más iskolai koncerten szerepelnek, versenyekre készítjük fel őket. A VIII. Országos Bihari János 
Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál  versenyén is szeretnénk néhány diákot indítani. 
Tavaly is részt vett 3 növendék - a pandémia ellenére - egy online országos hegedűversenyen (I. „Otthoni dallamok” 
online hegedűverseny), és szépen szerepeltek: 2 ezüst és 1 bronz minősítést nyertek. 

 
3.3 Tanszaki hangversenyek  

Közös tanszaki hangversenyünkön (nov. 9.) szereplési lehetőséget biztosítunk növendékeinknek. Egymás 
meghallgatása, megismerése által talán jobban tudjuk őket motiválni a még jobb teljesítmény elérésére, miközben 
egymást megfigyelve is tanulhatnak. A tanárok ilyenkor is fel tudják mérni, ki milyen szinten áll, kit érdemes 
nagyon támogatni a zenei pályán. 
Fontosnak tartjuk, hogy minél többet koncertezzenek a diákok, ami ösztönzi őket a még több gyakorlásra, a 
minőségi, rendszeres és alapos munkára, a minél jobb teljesítmény nyújtására, miközben szokják a 
stresszhelyzeteket, és megtanulják kezelni. 
Decemberben - januárban tartja minden vonós tanár a saját tanszaki hangversenyét, melyen a gyermekek szüleit, 
ismerőseit is szívesen látjuk. Ők is kíváncsiak gyermekeik teljesítményére, főleg, hogy tavaly nem lehetett 
nyilvános koncerteket tartani. A közönség jelenléte is ösztönözheti a diákokat a szép produkció megvalósítására.  

 
3.4 Egyéb események, programok  

 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
Szakmai programunk: közös óra keretében októberben meghallgatjuk a kezdő növendékeket. Ez már 
rendszeres és hatékony program számunkra. Felmérhetjük a növendékek tehetségét, ki milyen szinten áll 1 hónap 
tanulás után. Tanítási módszert, ötleteket leshetünk el egymástól, és oszthatunk meg egymással. Nagyon hasznos 
ez mindnyájunk számára. 
 
Februárban a projekthét keretén belül is szeretnénk egy szakmai napot tartani. A témájáról majd ezután fogunk 
dönteni. 
 
Szakmai nap: Felzárkóztató közös órán a problémás növendékeket mutatjuk be, és segítünk egymásnak, 
hogyan lehetne hatékonyan megoldani az adott nehézséget (pl. vonóhúzás, tartás, billentés, bármilyen felmerült 
egyéni probléma). Nagyon jó kapcsolat van a kollégák között. Kérdéseinket, tapasztalatainkat szeretjük 
megosztani egymással, és közösen keresni rá a választ. Különösen fontosnak tartom ezt az új kollégák esetében, 
segítésében. 

 
 Várható versenyek  

Tavasszal szeretnénk megrendezni a Regionális Gordonkaversenyt, áprilisban a Lukin Házi hangversenyt. 
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 Egyéb  
Ha a járványügyi helyzet megengedi, az Érdi Kamarazenekar több koncertet is szervezne: szept. 19. (romantikus 
darabok), okt. 23., karácsonyi hangversenyek, Újévi koncert, márc.15., júniusban Évadzáró hangverseny. 
 
Ha év közben más egyesületektől, szervezetektől, iskoláktól kapunk felkérést, és eleget tudunk tenni, akkor 
szívesen szerepeltetjük növendékeinket azokon a rendezvényeken is. 
Hangszerbemutatót is tarthatnánk óvodákban, iskolákban más hangszeres tanárokkal együtt, hogy a növendékek 
létszámát növeljük. 

 
4. Tervezett programok időrendben 

 
Okt. 1.  " Zene világnapja" koncert 
Okt. 19.  Szakmai program közös óra keretében: kezdők meghallgatása 
 
Nov. 9.  Közös tanszaki/kamarazenei hangverseny 
 Nov. 17-18.  VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál  
  B- tagozatosok koncertje 
 
Dec. 9.  Szakmai nap: Felzárkóztató bemutató tanítás 
 Karácsonyi iskolai hangversenyek 
December – 
 január  Tanszaki hangversenyek 
 
Január vége:  B-tagozatosok vizsgája 
 Lukin Emlékhangverseny 
 
Február  projekthét, FARSANG  
 
Március:  Regionális Gordonkaverseny 
 vége:  Skála- és etűdvizsga  
 
Ápr.  Lukin házi verseny 
 
Május vége:  Év végi beszámolók 
 
Június:  Évzáró 
 
 
 
Dátum: Érd, 2021.08. 27. 

                                                                                                             
Tóth Andorné 

munkaközösség-vezető 
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FÚVÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2021/2022-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az elmúlt tanév kiemelt feladata a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése volt. A digitális tanrendre való átállás 
után megjelent mellékcélként a növendékek megtartására való törekvés is.  
Az első „fő” cél megvalósult, növendékeinkről rendszeresen felvételeket készítettünk, videókoncerteket vágtunk 
össze. A szülőket rendszeresen tájékoztattuk gyermekeik előmeneteléről. Ezen kívül segítettük őket a digitális 
eszközök és alkalmazások használatában is.  
A második cél megvalósulásának eredménye szeptember 2. hetében derül ki, amikor már mindenki beiratkozott. 
Erre a mellékcélra nagy szükség volt, mert az év eleji értekezleten elhangzottak alapján a státuszok megtartásának 
érdekében a növendéklétszámunkat ebben a tanévben 515-520 főre kell növelnünk, 24 órából 23 órában 
növendékkel kell foglalkoznunk.  

1.2. Nyári események 
Többen is elvégezték a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett 120 órás továbbképzést, így eddigi 
tevékenységüket folytathatják, illetve új munkaköröket is betölthetnek a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 
33/M.§ (1) bekezdés alapján.  
(33/M. § *  (1) Alapfokú művészeti iskolában, zeneművészeti ágban az azonos tanszakhoz tartozó tantárgyakat 
taníthatja az is, aki bármely, az adott tanszakhoz tartozó tantárgy tanításához megfelelő felsőfokú végzettségi 
szinttel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább százhúsz órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 
keretében elsajátította az adott tanszak tantárgyainak oktatásához szükséges módszertani ismereteket. E 
bekezdésben foglaltak szerint legfeljebb egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen 
öt évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki vállalja a megfelelő pedagógus-továbbképzés elvégzését.) 
Sikeres írásbeli és gyakorlati beszámolót tett, és online tesztet írt Csóka Gabriella és Petrus-Bölöni Júlia, Balázs 
Péter és Zwickl Ágoston, így augusztusban megkapták tanúsítványukat, ami munkakör betöltésére és tevékenység 
folytatására jogosít.  
Csóka Gabriella és Petrus-Bölöni Júlia diploma hangszerei mellett furulya, klarinét, szaxofon, Balázs Péter diploma 
hangszere mellett furulya, fuvola és szaxofon, Zwickl Ágoston furulya, trombita, kürt, tuba hangszereket oktathat. 
Petrus-Bölöni Júlia művészeti tábort szervezett, rendezett és lebonyolított Érden. Szabó János zenei mentor- és 
gyakorlatvezetői szakvizsgáját megszerezte a LFZE kétéves képzésén. 

  
2. A tanév indításának feltételei 

2.1. Személyi feltételek 
„A” tagozatos tanulóink létszáma várhatóan nő, az előző tanév adataihoz képest. 
„B” tagozatos növendékeink létszáma csökkent: 10 fő: 6 fuvolista, 2 klarinétos, 1 trombitás, 1 tenorkürtös 
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.  
A tanév során Hudacsek Tamás minősül gyakornoki időszaka után, illetve a 2. félévben önértékelése is lesz. 
Mentora Petrus-Bölöni Júlia után ettől a tanévtől Zwickl Ágoston. Baranyi Anita kollégánk is szeretné elvégezni a 
120 órás továbbképzést. 

2.2. Tárgyi feltételek 
A 2021-es Hangszercsere programban kéréseink és igényeink nem teljesültek, mert egy új Kawai 
hangversenyzongora lesz beszerezve. Ha a hangszer tényleg jó minőségű lesz, akkor minden oktatónk számára 
hosszú évekig előrelépést jelenthet. Talán klarinétosainknak jut a Hangszercsere program fennmaradó keretéből 
néhány fúvóka és szorító. Az alapítvány támogatására tartozékok vásárlásához és hangszerjavításokhoz szükség 
lesz, reméljük sokan támogatják majd az Alapítványt.  

 
3. A tanév fő feladatai 

3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Ebben a tanévben kiemelkedő feladatunk lesz a közönségnevelés és a koncertlátogatásra való visszaszoktatás. A 
koronavírus hatására sokan még mindig félve mernek koncert- és színházjegyeket venni. A közönség 
visszacsalogatása a koncert- vagy hangversenytermekbe, operaházakba, színházakba hosszú folyamat lesz. Ebben, 
mint egy alapfokú művészetoktatással foglalkozó intézménynek segítenünk kell a zenekarokat, színházakat, 
koncertszervezőket, előadóművészeket. Örök téma szokott lenni értekezleteinken a saját rendezésű 
koncertjeinken tapasztalt nem megfelelő viselkedési normák. A megfelelő viselkedési kultúrára és etikettre a 
szülőket és gyermekeket tanítani és felkészíteni kell. Ezt szeretnénk fejleszteni, akár saját rendezésű 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor#lbj273id3607
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koncertjeinken, akár külső koncert- és főpróbalátogatások szervezésével. Ha híres fúvós művészek főpróbáján, 
vagy koncertjein részt vehetnek növendékeink, szintén motiváló lehet számukra. Egyelőre három szombat 
délelőtti lehetőséget találni, amiből legalább kettőre, mivel főpróbákról van szó, jó lenne ingyenes belépőjegyet 
szerezni. 

3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
Az év végi meghallgatáson egy új fuvolista „B”-tagozatos növendékünk lett, két rézfúvós növendékünk már nem 
„B”-tagozatos.  
Továbbra is megpróbáljuk a járványhelyzet miatt bevezetett digitális tanrendben felhalmozott lemaradásainkat 
pótolni, növendékeinket felzárkóztatni. 
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  
Az előző félévben elmaradt kezdők hangversenyét ismét szeretném bepótolni még az őszi szünet előtt. 
2021. október 21-én csütörtökön lenne az előző tanévben kezdett növendékek meghallgatása. 
A második félévben, 2022. március 28.-án hétfőn pedig az ebben a tanévben kezdő növendékek meghallgatása. 
Szükségszerűen fúvós tanszaki koncerteket az esetleges versenyek, vagy események előtt fogunk tartani. Mivel 
nem látom az esetleges célokat, konkrét időpontot még nem tudok mondani. 

3.4. Egyéb események, programok  
 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

A tanév során két belső továbbképzést szeretnénk tanszakunkon megtartani.  
Minden tanévben ezentúl egy kollégánk módszereit, tapasztalatait szeretném megismertetni a tanszakkal. 
Önértékelése miatt az előző tanévben Petrus-Bölöni Júliánál tettem óralátogatást, aki rendkívül játékos, 
készségfejlesztő órát tartott növendékeinek, a színes húrok módszerét, fúvós hangszerekre is átültette. Szeretném, 
ha alkalmazott módszereit, gyakorlatait mindenki megismerhetné, így tartana számunkra egy bemutatóórát, és 
mesélne eddigi zenetanári tapasztalatairól. 
A tanszakról négyen végeztük el a 120 órás továbbképzést, benne mindenki a furulya hangszert, illetve Szabó 
Jánosnak van furulya előadóművész diplomája. Jó lenne, ha az itt tanultakat átadhatnánk azoknak, akiknek még 
nincsenek ilyen ismereteik. Tartanánk egy furulya szakmai napot, ahol megoszthatjuk és átbeszélhetjük egymással 
ismereteinket, természetesen, ha van rá keret, a projekthét alatt hívhatunk külső előadót is, ilyen lehet például Fülep 
Benedek, aki historikus és modern furulyákon is játszik, improvizál, a furulyacsalád legmodernebb hangszerének 
megszólaltatója, az elektromos blockflöte (Elody) mestere. Az előadás címe: Új utak a furulyázásban.  

 Várható versenyek ebben a tanévben. 
Országos furulyaverseny, klarinét- és kürtverseny lesz ebben a tanévben. A kollégák még nem tudják, hogy 
indítanak-e növendéket. Az elhalasztott megyei versenyek megrendezése is várható a tanévben.  

 Egyéb  
A kihelyezett tagozatok felkéréseinek eleget teszünk és szívesen tartunk hangszerbemutatókat óvodákban és 
egyéb helyszíneken. 

4. Tervezett programok időrendben 
Szeptember: Szerveződés, tanszakok felállása  
Október 4. Furulya szakmai nap 
Október 16. Koncertlátogatás Müpa: A rádiózenekar főpróbája: Emmanuel Pahud fuvolaművész 
Október 21. Az előző tanévben kezdő növendékek meghallgatása 
November 18. Petrus-Bölöni Júlia bemutatótanítása  
December 11. Koncertlátogatás Nemzeti Múzeum: Szegedi Harsonaegyüttes koncertje 
December: Első félévi tanszaki hangversenyek. Részvétel a központi szervezésű karácsonyi koncerteken 
Január: B-tagozatosok vizsgája. Első félévi koncertek. Részvétel a Lukin napok rendezvényein 
Február: Részvétel a farsangi rendezvényen 
                  Projekthét: Új utak a furulyázásban 
Március 28. Kezdők meghallgatása 
Május: Felkészülés a vizsgákra. Második félévi hangversenyek 
Május 7. Koncertlátogatás Zeneakadémia: Nemzeti Filharmonikus Zenekar főpróbája Pálfalvi Tamás 
trombitaművész 
Június: Vizsgák, zenei tábor  

 
Dátum: Érd, 2021. 08. 31. 

                                                                                                             
Zwickl Ágoston 

fúvós munkaközösség-vezető 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2021/2022 

 

 41 

VEGYES MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2021/2022-es tanév 
 

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

Az elmúlt év fő feladatai közé tartozott két kolléga minősítésének megszerzése, Ped-1 kategóriába kerülése. 
A művészeti alapvizsgázó és felvételiző növendékek felkészítése elsődleges célok közé tartozott. 
Harmonika tanszakról felvételt nyert 1 növendék a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakgimnáziumba. 
Magánének tanszakról 1 növendék felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. 
Fontos cél volt, hogy a Harmonika tanszakon két növendék bekerüljön a VII. Országos harmonika Verseny 
döntőjébe ahol mindketten III. helyezést értek el. 
A tavalyi év feladatai közé tartozott az új kollégák közösségbe való beilleszkedése, valamint a növendékek 
megismerése, mind szakmai, mind emberi szempontból, ami az online oktatás miatt csak részben valósult meg, így 
ez ebben az évben is feladat marad. 
Az elmúlt évben a Vegyes tanszakon minden megmérettetés online formában történt: a vizsgák, koncertek, a 
versenyek is többnyire, vagy elmaradtak. Az online oktatás tapasztalatait azonban szeretnénk továbbra is 
hasznosítani, pld. magánének szakon, nagyon hasznos volt a digitális kottatár használata. Stabilabb gyakorlási 
lehetőséget biztosított a növendékek számára, ami szakmai fejlődésüket segítette. 

 
1.2 Nyári események 

Nyáron különösebb esemény a Vegyes tanszakon nem történt. 
 

2. A tanév indításának feltételei 
2.1 Személyi feltételek 

 Gitár tanszak: A-tagozat 57 fő, B-s 1 fő SNI-s 1 fő 
 Harmonika tanszak: 15 fő, B-s 1 fő. SNI-s 1 fő 
 Magánének tanszak: A tagozat 15 fő, B-tagozat 3 fő 
 Ütő tanszak: 21 fő, B-s 2 fő, SNI – 1 fő 
 
Tanárok létszáma 7 fő, ebből 3 fő gitár, 1 fő harmonika, 1 fő magánének, 2 fő ütő szakon tanít. 
Bögöthy Ádám és Szabó Vincent (gitár) szakos kollégáink a 2021. évben sikeres minősítő vizsgát tettek, Ped-1 
kategóriába kerültek. 
Magánének és Ütő tanszakon továbbra is Rostás Zoltán látja el a zongorakíséretet. 
Tekula Ádám (ütő) szakos kolléga múlt évben sikeres minősítő vizsgát tett, Ped-1 kategóriába került, idei évben 
Önértékelésen vesz részt. 
Urbán Tibor (gitár) szakos kolléga szintén az idei évben minősítő vizsgára készül. 
Haász Tímea új Ütő tanszakos  kolléganő gyakornoki ideje 2022 februárjában jár le. 
Magánének szakon továbbra is Szóka Júlia tanít teljes óraszámban. 
Egy kolléga az Ütő tanszakról elment. 

 
2.2. Tárgyi feltételek 

 Hangszerállomány tekintetében Szokolai Zoltán (harmonika) szakos kolléga továbbra is szeretné, és igényt 
tartana arra, hogy a saját hangszerét, amelyet 1994 óta bérleti díj nélkül használnak a növendékek, az iskola 
átvenné, mentesítve ezáltal a költségeit. 

 Szabó Vincent (gitár) szakos kolléga, a Gárdonyi iskola kihelyezett helyszínén igényelne egy tárhelyet 
hangszerének, a zsámolynak és a kottaállványnak. Így óvná a hangszert is a mindennapos utazás 
viszontagságaitól. 

 A többi kollégánál adottak a feltételek a tanításhoz, illetve élnek az alapítványi igények benyújtási 
lehetőségével. 

        
3. A tanév fő feladatai 

3.1 Kiemelt pedagógiai feladatok 
Kiemelt pedagógiai feladatnak tartjuk az idei évben az elmaradt koncertek bővítését, pótlását, az iskola hagyomány 
szerinti eseményein való részvételt (zenei világnap, karácsony, farsang, Lukin projekthét stb.) megtartva ezzel a 
növendékek motivációját az örömteli zenetanulás folytatásához. 
Gitáros szakmai találkozó szervezése: téma – ”lámpaláz” kezelése, színpadi magatartás, viselkedés, öltözködés. 
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Magánénekes új növendékek számára „Kezdőhang” címmel; valamint az ütő, harmonika, gitár szakos új 
növendékeknek „Kis kezek Nagy mesterek” címmel koncertet tervezünk, melyeken lehetőség nyílik a tanárukkal 
közösen fellépni. 
 
Én – mint a Vegyes tanszak vezetője – tervezem ebben az évben a személyes óralátogatást az új kollégáknál. 
Gitár és ütő tanszakon tervezzük a kollégák kapcsolattartásának erősítését közös koncertekkel és 
megbeszélésekkel. 
További feladataink: versenyeken való részvétel, közös órák szervezése. 

 
3.2 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Ütő szak: két B-s növendék, egy SNI-s autizmus spektrumzavaros növendék 
Gitár szak: egy B-s egy SNI-s növendék 
Harmonika szak: egy B-s, egy SNI-s növendék 
Magánének szak: három B-s növendék 
 

3.3 Tanszaki hangversenyek 
Minden kolléga megtartja a saját  tanszaki koncertjét, melynek célja és feladata a növendékek szakmai fejlődése és 
a mások előtt való fellépés során előforduló izgalmi állapot kezelése, leküzdése. 
Ezen kívül, külön Vegyes tanszaki koncert novemberben és márciusban. 

 
3.4 Egyéb események, programok 

 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
 Gitár szakmai találkozó 
 Lukin projekthét: Népzene 
 Minden hónapban, az iskolatanácsot követő napon szerdánként Vegyes tanszaki találkozó, akár online is. 
 Várható versenyek 
 Biatorbágy Pászti Miklós AMI által szervezett VI. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál 
 Balassagyarmati Keönch Boldizsár Énekverseny 
 Egyéb 
 Érden „Nyitnikék” Tavaszi Fesztivál 

 
4. Tervezett programok időrendben 

Október – Zenei Világnapi hangversenye 
Október 20. – Gitáros szakmai találkozó 
                           Őszi Tanári Hangverseny 
November 24. –  Vegyes Tanszaki Koncert 18 óra 
November – B-tagozatos Hangverseny 
December – Karácsonyi Koncert 
Január – B-tagozatos Vizsgák 
Február – Zeneiskolai Farsang 
Március 28. – Vegyes tanszaki koncert 
Április 13. –  Balassagyarmat Keönch Boldizsár Énekverseny 
Június – Év végi vizsgák 

 
 

Érd, 2021. 08.31. 
 

                                                                                                             
Szóka Júlia 

 vegyes munkaközösség-vezető 
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ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2021/2022-es tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  

A tavalyi tanév sok nehézséget tartogatott mindannyiunknak, de ezeket megpróbáltuk közösen gondolkodva 
megoldani.  Már az év elejétől kezdve hibrid oktatást vezettünk be iskolánkban a Microsoft Teams használatával.  
Csoportjainkat kettéosztottuk annak érdekében, hogy egyszerre ne legyen sok tanuló az osztályteremben. 
Ismeretterjesztő előadásunk a Művelődési házban sajnos elmaradt, ehelyett összeállítottunk egy kis bemutatót 
PPT formában. A Lukin Csalogánya népdaléneklési versenyünket online formában rendeztük meg. Március 8-tól a 
vírushelyzet romlása miatt áttértünk a teljes digitális oktatásra. Május 10-én nagy öröm volt újra találkozni a 
gyerekekkel, így az év végi vizsgákat már élőben tartottuk meg.  

1.2. Nyári események 

Az idei nyár végén Perger Judit kolléganőnk a Kovács módszer 3 napos továbbképzésén vett részt. 

2. A tanév indításának feltételei 

2.1. Személyi feltételek 
Az idei tanévben Molnár-Farkas Magdolna vesz részt minősítési eljárásban. Az elmélet órák oktatását hat 
kolléganő végzi iskolánkban. Három teljes állásban dolgozó kolléganőnk: Endrődi Hajnalka, Haász Csilla, Lehotka 
Ildikó. 60 %-ban Perger Judit, óraadóként pedig Tóthné Takács Krisztina látja el a feladatokat. Molnár-Farkas 
Magdolna igazgatóhelyettesi munkája miatt csak két csoportot tud az idei tanévben tanítani. Tanítási helyszíneink 
a Zeneiskola központi épületén kívül: Érdligeti, Túr utcai, Kőrösi, Gárdonyi és Marianum és Móra iskola. Tanáraink 
a következő helyszíneken tanítanak: 
 
Endrődi Hajnalka: Központ, Kőrösi iskola 
Haász Csilla: Központ, Túr utca, Érdligeti iskola 
Lehotka Ildikó: Központ, Kőrösi iskola  
Molnár-Farkas Magdolna: Központ  
Perger Judit: Gárdonyi iskola, Marianum 
Tóthné Takács Krisztina: Móra iskola. 
 
Az idei tanévben 44 elméleti csoportot indítunk:  
 Központ – 21+ 1 kórus csoport 
 Érdliget – 5 csoport 
 Túr utca – 2 csoport 
 Kőrösi – 7 csoport 
 Gárdonyi – 3 csoport 
 Marianum – 4 csoport 
 Móra – 1 csoport. 

 
2.2. Tárgyi feltételek 

Hangszer-ellátottságunk rendeződött, minden kihelyezett tagozatunkon van pianínó vagy digitális zongora.  
 

3. A tanév fő feladatai 

3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  

 a néhány éve beindított óralátogatásokat és konzultációs megbeszéléseket szeretnénk folytatni 
 ha a vírushelyzet lehetővé teszi, szeretnénk új kapcsolatokat kialakítani a környező települések iskoláival, és 

az ott tanító szolfézstanárok oktatási módszereivel megismerkedni 
 szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal 
 az iskolai kórusunk újraindítása, 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.  
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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 az iskolai karácsonyi koncerten, és a   
kamaracsoportok év végi koncertjén.  
 

3.4. Egyéb események, programok  

Az idei tanévben a Martonvásári Művészeti Iskolába szeretnénk ellátogatni, ha a vírushelyzet ezt lehetővé teszi.  
Ismeretterjesztő előadásunkat és a Lukin Csalogánya népdaléneklési versenyünket remélhetőleg élőben 
megtarthatjuk. 

 
4. Tervezett programok időrendben 

Szeptember 
Szolfézscsoportok kialakítása és elindítása. Szülői értekezletek megtartása. 
Október 
Megemlékezés a zene világnapjáról. 
November 
Adventi, karácsonyi koncertekre való készülés. 
December 
Adventi és karácsonyi koncerteken való közreműködés, szereplés.  
Január 
Ismeretterjesztő előadás a Művelődési Házban, melynek témája: Hajnaltól pirkadatig. 
Február 
Részvétel a projekthéten. Látogatás a Martonvásári Zeneiskolába.  
Március 
Lukin Csalogánya népdaléneklési verseny szervezése és lebonyolítása. 
Április 
Törökbálinti regionális szolfézsversenyen való részvétel. Felkészülés az év végi vizsgákra, beszámolókra, tesztek 
megíratása. 
Május 
Összefoglaló órák megtartása, alapvizsgák lebonyolítása. 
Június 
Zenei táborban való aktív részvétel. 

 
Érd, 2021. augusztus 31. 
 
 
 

Haász Csilla 
munkaközösség-vezető 
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LUKIN FÚVÓS ZENEKAR 
MUNKATERVE 

2021/2022-es tanév 
 

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

Az elmúlt tanévben a koronavírus járvány miatt sokszor csak elméleti oktatást tudtunk nyújtani, végül két év végi 
szereplésünk is volt, amire összpróbákkal készülhettünk. A mostani tanév fő célja a zenekar alapokról való 
felépítése, hogy a második félévre már ki tudjunk állni a VIII. Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok 
Minősítő Versenyén. Ha ez sikerül, nagy eredmény lesz, amellett, hogy a városi és zeneiskolai eseményeken is jó 
lenne helytállnunk. Minden új fúvószenekarosnak nagyon örülök, mert a létszámot is növelnünk kell. 

1.2. Nyári események 
Nyáron a német nemzetiségi versenyen pluszpontokat érő saját gyűjtésű Hochtzeitz fest indulót digitalizáltam, 
áthangszerelése és zenekarunk számára megfelelő hangnembe transzponálása még további munkát igényel. 
Ezeken kívül megvásároltam és áttanulmányoztam A Pomázi Németség Zenei Hagyatéka című könyvet, amiben 
számos kézírásos polka, keringő, ländler található, amelyek szintén alkalmasak lehetnek újbóli feldolgozásra. 
Pluszpont jár feldolgozásukért, mert új anyag, még senki sem dolgozta fel őket.  Ha nincs időm, vagy hozzáértés 
hiánya miatt nem tudom a szükséges hangszerelési munkát elvégezni, ki kell adnom másnak, aminek költségei 
vannak.  
A zenekarnak nem volt nyári szereplése.  

 

2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 

A zenekar pontos létszáma számomra még nem ismert, az előző tanévben 4 fuvolista, 3 klarinétos, 1 szaxofonos, 3 
trombitás, 2 tenorkürtös, 1 harsonás, 1 basszusgitáros és 5 ütőhangszeres növendékünk volt, külső tagként 1 
tubásra és 2 trombitásra számíthattunk. Egy tubás növendék újra csatlakozni fog zenekarunkhoz. A szólampróbát 
tartó tanárok személye ismét változott, a fafúvósoknak Maros Ákos, az ütősöknek új tanárunk Haász Tímea tart 
szólampróbát. 

2.2. Tárgyi feltételek 
A próbákat szombat délelőttönként tartjuk a zeneiskola Felső u. 33-as épületének aulájában, mivel máskor nincs 
rá lehetőség. A szólampróbákat az 1-es és az 5-ös termekben, illetve az ütőteremben tartjuk. Ha a későbbiekben 
lehetséges, jó lenne a próbákat áttenni hétköznapra, ami esetleg a hátsó épület felújítása és hangszigetelése után 
lehet esedékes. 

 

3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  

A célom, hogy eleinte könnyű darabokkal a szintet fokozatosan emelve érjük el azt a szintet, ami a minősítő 
versenyen való kiálláshoz elengedhetetlen. Természetesen ehhez megfelelő létszám is szükséges. A német 
nemzetiségű darabok autentikus előadásában is sokat kell fejlődnünk, az eddigi négy minősítő verseny 
tapasztalatai alapján. 

3.2. Tanszaki hangversenyek  
Jelenleg nincsenek felkéréseink. 

3.3. Egyéb események, programok  
 Várható versenyek  

VIII. Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Verseny: valószínűleg utazási költségeink lesznek, 
illetve kisegítőkre is szükség lehet, ami pénzbe kerülhet. Szükség lehet hangszerelőre, ha az ezzel kapcsolatos 
munkát nem tudom elvégezni. 
 Egyéb  

A városi és egyéb felkéréseknek megpróbálunk eleget tenni.  
4. Tervezett programok időrendben 

December: Zeneiskolai karácsonyi koncert 
Február: Farsangi bál 
Március-Április: VIII. Magyarországi Német Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye 
Június: Évzáró ünnepély 

 

Egyéb fellépések felkérés esetén. 
 
Érd, 2021. 08. 27.                                                                                                             

Zwickl Ágoston 
zenekarvezető 
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VONÓSZENEKAR 
MUNKATERVE 

2021/2022-es tanév 
 

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

Tavaly nehéz kezdés volt. Kevés gyerekből állt a zenekar. Növendékeket kellett invitálni, hogy többen legyenek. De 
az összeszokás is sikerült, mert szépen szerepeltek  novemberben a százhalombattai zeneiskola zenekarával. Az 
első félévben eltervezetteket, úgy tudom, teljesítették. A járványhelyzet viszont átírta a második félévben a 
terveket, online órák keretében Mozart életével és a Varázsfuvola c. operájával foglalkoztak. Minden zenekari 
órára új témát kaptak és a beadandók mellett meghallgatták a témához tartozó zenéket is, amit közösen 
megbeszéltek. Tehát együtt muzsikálni nem tudtak, pedig ez a lényege a zenekarozásnak. ”Digitális zenekar nincs”-
írta elődöm Horti Ágnes, és egyetértek vele.  
Nem tudom, hogyan fogom megoldani, ha megint online oktatásban lesz részünk. Akkor is kell készülni, és 
reménykedni, hogy minél hamarabb újra együtt játszhatunk. Ági 10 percenként osztotta be őket, és online 
felmondták a szólamukat. Legfeljebb felhegedülöm a szólamokat, azzal együtt gyakorolhat, aztán elküldöm a másik 
szólamot is, hogy hozzájátssza a diák a sajátját.  

 
1.2 Nyári események 

Nyáron elmaradt a zenei tábor – a járványügyi helyzet miatt –, ami eddig nagyon jó alapja volt az együtt 
muzsikálásnak. Lelkesen vettek részt rajta a gyerekek. Szép zárása volt a tanévnek. 

 
2. A tanév indításának feltételei 

2.1 Személyi feltételek 
A tanárok személyében változás történt: Horti Ágnes tanárnő nyugdíjba vonulása miatt Tóth Andorné veszi át a 
gyermekzenekar vezetését. Két kolléganő, Rédai Erzsébet és Vámosi Éva fogják segíteni munkáját, szólampróbákat 
fognak tartani. 
A gyermekek létszámáról még nem tudok konkrétumokat, sem az évfolyamukról, tudásszintjükről. Ennek 
ismeretében választom ki később az eljátszandó darabokat. 

 
2.2. Tárgyi feltételek 

Próbát péntekenként 17.00-18-30-ig fogunk tartani a Felső u. 45-ös épület Kamarateremében, illetve a 
szólampróbákat is ebben az épületben a Kamaraterem mellett még a 11. és 12. teremben tarthatjuk. 
Ha nagyon sokan lennénk, akkor nem biztos, hogy elférnénk ezekben a kis termekben. Esetleg a 45. számú épület 
nagyobb termeibe ha bemehetnénk a szólampróba idejére, a kisebb termeinket átadva, tudnánk csak kiküszöbölni 
ezt a problémát. 
Remélhetőleg szívesebben jönnek pénteken a gyerekek, ha másnapra már nem kell készülniük a közismereti 
órákra. 
Mindenkinek van iskolai vagy saját hangszere. A vonószenekar kottatartói közül tavaly 3 darab tönkrement. 
Ezeket jó lenne pótolni, főleg, ha nagy létszámmal kell dolgozni. Lehetőleg olyan kottatartókra lenne szükség, 
amiket magasra ki lehet húzni, hogy állva is lehessen használni. 

 
3. A tanév fő feladatai 

3.1 Kiemelt pedagógiai feladatok  
Nem tudom, hányan leszünk a zenekarban, de a tendencia azt mutatja, hogy egyre kevesebben jönnek, főleg tavaly 
a járvány miatti félelmükben maradtak el páran. A vonóstanároknak is ösztönözniük kell a növendékeiket, hogy 
járjanak zenekarra. Remélem a pénteki időpont is csábító lesz.  
Igyekszem könnyedebb műfajú, populáris műveket is játszani, nem csak klasszikusokat. Ezek helyes arányát 
kell megtalálnom. A tavalyi évzárón előadott zenekari mű (Karl Jenkins: Palladio) nagy tetszést aratott a szülők 
körében. 
 
Ugyanakkor szeretnék az énekkarral is együttműködni, közös produkciókat készíteni. Talán ez is lelkesíti a 
vonós növendékeket, ha kicsit tágítjuk a lehetőségeinket és másokkal is együtt muzsikálunk, más hangzásban, 
nagyobb apparátus megszólalásában is lesz élményük. Hiszen a végcél – ha nem is fognak zenei pályára menni –, 
hogy zeneszerető és aktívan zenélő felnőttekké váljanak, akik munkájuk mellett akár az Érdi Kamarazenekarban 
egykori tanáraikkal együtt muzsikálnának, vagy más zenekarban játszanának a saját örömükre is. 
 
Közelebbi célok: 
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összeszokás, új tagok könnyű beilleszkedése. Egymásra figyelés, együtt lüktetés, ritmus, intonáció fejlesztése. 
Ezen felül a darabok zenei megformálása, élvezhető előadása a végső célunk. Ehhez technikailag, emberileg is 
össze kell csiszolódnunk, fejlődnünk. Számítok a szólampróbát tartó kollégáim, és a főtárgytanárok segítségére, 
támogatására is (pl. órán átveszik a szólamot a gyermekkel). 
 

3.2 Tanszaki hangversenyek  
 Okt.1. "Zene világnapja" 
 Karácsonyi hangverseny 
 Farsang 
 Évzáró 

 
Fontosnak tartom, hogy be is mutathassák a gyerekek, amit pár héten, hónapon keresztül gyakoroltak. 
Sikerélményt szerezhetnek, a közös munka gyümölcsét learathatják, és rokonaik előtt is megmutathatják 
kitartásuk, szorgalmuk eredményét. Szükséges a környezet visszajelzése, dicsérete, ami ösztönzi őket a minőségi, 
koncentrált, fegyelmezett munkára. 
Közös zenélés élménye, társas kapcsolatok, együttműködés, türelem, egymásra figyelés, stb.: ezt mind 
megtapasztalhatják a közös munka és a szereplések alkalmával is. 

 
3.3 Egyéb események, programok  

 Várható versenyek  
A pandémia függvényében, a gyerekek életkorától, összetételétől, tudásától és időbeosztásától is függ, hogy 
versenyeken rész tudnánk-e venni. Várhatóan az első félév az összeszokásról, egymás megismeréséről fog szólni. 
Így nagyobb, nehezebb műveket, ami a versenyelőírásoknak megfelelne, nem biztos, hogy meg tudnánk tanulni. 

 Egyéb 
Ugyanez vonatkozik más, iskolán kívüli eseményekre is. Bár, ha a tervezett zeneiskolai programokon előadott 
műveket más helyszíneken, külső rendezvényen is elő tudnánk adni, azt szeretném kihasználni. Minél többet 
szerepelni csoportosan – ez az egyik célom a zenekarral kapcsolatban. 

 
4. Tervezett programok időrendben 

 
 Okt.1. "Zene világnapja" koncert 
 December: Zeneiskolai karácsonyi koncert  
 Február: Alapítványi farsangi bál  
 Június: Zeneiskolai tanévzáró ünnepély  

 
Érd, 2021. 08. 27. 

 
                                                                                                             

Tóth Andorné 
Vonószenekar-vezető 
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LUKIN GYEMEKKAR  

MUNKATERVE 

2021/2022 TANÉV 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1.  Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 
Szeptemberben új kihívásokkal kellett szembenéznünk a vírus miatt, pedig nagy örömünkre közel 40 fő 
jelentkezett kórusunkba.  Kóruspróbáinkat szüneteltetni kellett egész évben, így a személyes kapcsolat 
megszakadt tanulóinkkal. Év elején kottacsomagot állítottunk össze részükre, így a felénekelt szólamokat tudták 
otthon is tanulni. Nagy segítségünkre volt, hogy iskolánk biztosította az ehhez szükséges tárgyi feltételeket. 
Izgalmas feladat volt számunkra is megismerkedni ezekkel az új eszközökkel.  Igyekeztünk színes, érdekes 
feladatokat összeállítani, zenetörténeti ismereteiket bővítettük PPT -s bemutatókkal, a visszajelzéseket pedig teszt 
formájában oldottuk meg. 
Tapasztalataink szerint a kórus nagy része megoldotta és visszaküldte a feladatokat, és örültek az otthoni éneklés 
lehetőségének is.  
A tanult kórusműveket a tanulók meg is hallgathatták színvonalas énekesek előadásában, és ők is kutathattak 
érdekességek után. 

 
1.2. Nyári események 

A nyár folyamán kórusunk nem lépett fel. 
 

2. A 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 kamarateremben tartjuk próbáinkat. 
 

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

 szólamok kialakítása, beosztása, újjászerveződés,  
 új kapcsolat kialakítása az érdi gimnázium kórusával, 
 szoros és hatékony együttműködés a hangszeres tanárokkal, 
 közös szereplések, fellépések a fúvós- és vonószenekarral. 

 
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, és az 
évvégi kamaracsoportok koncertjén. 

 
3.4. Egyéb események, programok  

     Adventi koncert a Corinthia Hotelben. Itt két kis koncertet adunk. 
 

4. A tanszak tervezett programjai: 
 
Szeptember 
Ismerkedés az új tagokkal, szólambeosztások. 
Október és november: 
Felkészülés az adventi és karácsonyi fellépésekre. 
December 
Adventi koncert a Corinthia Hotelben, és az iskolai karácsonyi hangversenyen való részvétel.  
 
2. félév:  
Új kórusművek tanulása.  
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Májusban fellépés az iskolai kamaracsoportok hangversenyén. 
 
Érd, 2021. augusztus 31.  

 
 
 
 

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 
2021/2022-es tanév 

 
Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

MUNKÁLTATÓI FELADATOK 

Nyári karbantartások helyszíni felmérés 2021. augusztus Veres Istvánné iskolatitkár 
Pedagógus állomány (alkalmazás 

módja, kinevezés-módosítás, 
státuszok, óraszámok) 

dokumentumvizsgálat 2021. augusztus 31-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Alkalmazotti alapnyilvántartás 
felülvizsgálata (Kjt. 5. sz. melléklet 

alapján) 
beszámoltatás 2021. szeptember 10-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Munkaügyi alkalmasság dokumentumvizsgálat, beszámoltatás 
2021. szeptember 1-ig, illetve tanév 

közben folyamatos 
Haracsi Zsuzsanna – iskolatitkár és 

Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tűz- és munkavédelmi oktatás dokumentumvizsgálat, beszámoltatás 2021. szeptember 10. 
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 2021. szeptember 6-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

KIR alkalmazotti nyilvántartás 
aktualizálása 

KIR felület vizsgálata és beszámoltatás 2021. szeptember 10-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Éves beiskolázási terv felülvizsgálata, 
szükség esetén módosítása 

dokumentumvizsgálat 2021. szeptember 8. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Személyzeti munka (besorolás, 
átsorolás, jutalmak, megbízás) 

dokumentumvizsgálat 2022. 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 2021. szeptember 2. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 
Munkaközösségi és zenekari 

munkatervek leadása 
munkatervek vizsgálata 2021. szeptember 2. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Korrepetíciós órák elosztása dokumentumvizsgálat 2021. augusztus 31. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Pedagógus állomány: tanítási napok, 
terembeosztás, első órabeosztások 

időpontjai 
dokumentumvizsgálat 2021. augusztus 27. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Elméleti csoportok beosztása dokumentumvizsgálat 2021. augusztus 31. 
Molnár-Farkas Magdolna 

intézményvezető-helyettes 
Alakuló értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2021. augusztus 23. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Éves munkaterv megírása Éves munkaterv vizsgálata 2021. szeptember 10. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Pedagógus: Tanulói összesítés, 
órarendek 

dokumentumvizsgálat 2021. szeptember 10. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Iskolai kérelmek összesítése (egyéni 
munkarend, vendégtanulói 

jogviszony) 
dokumentumvizsgálat 2021. szeptember 15. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 2021. szeptember 10. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Beiratkozás (Nyilatkozat önkéntes 
adatszolgáltatásról, határozatok) 

dokumentumvizsgálat 2021. szeptember 17. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tantárgyfelosztás dokumentumvizsgálat 2021. szeptember 20. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Órarend dokumentumvizsgálat 2021. szeptember 15. 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 2021. szeptember 30. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 
Adminisztrációs napok év eleje beszámoltatás 2021. szeptember 30. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

Törzslapok dokumentumvizsgálat 2022. június 15-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Szülői értekezletek dokumentumvizsgálat 2021. október 16-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Statisztika dokumentumvizsgálat 2021. október 15-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Művészeti alap- és záróvizsgák 

előkészítése (felhívás, jelentkezési 
lapok) 

dokumentumvizsgálat 2021. november 19. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Hagyományos hangversenyeink 
beszámoltatás,  

személyes ellenőrzés 
Éves munkatervnek megfelelően Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Kötelező tanszaki hangversenyek dokumentumvizsgálat 2021. december-január 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-helyettes 

B-tagozatosok félévi beszámolója 
dokumentumvizsgálat és 

beszámoltatás 
2022. január 21. 

Csóka Gabriella 
 intézményvezető-helyettes 

Adminisztrációs napok félév beszámoltatás 2022. január 31. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Félévi értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2022. január 28. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

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

tagozatos, Összevont beszámoló 
kérelmek) 

dokumentumellenőrzés 2022. április 30. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Év végi vizsgák, művészeti alap- és 
záróvizsgák előkészítése 

(vizsgadokumentumok előkészítése) 
dokumentumvizsgálat  2022. április 8. 

Csóka Gabriella  
intézményvezető-helyettes 

Év végi vizsgák - beszámoltatás 
dokumentumvizsgálat 

(munkaközösségi beszámolók), 
beszámoltatás, személyes ellenőrzés 

Éves munkaterv szerint Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Adminisztrációs napok év vége beszámoltatás 2022. június 14. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
NYÍLT NAPOK, beiskolázás, 
képességfelmérés, felvételi 

(pótfelvételi) meghallgatások 

dokumentumvizsgálat és 
beszámoltatás 

2022. május 9. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tanulók jutalmazása dokumentumvizsgálat 2022. június 15. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Évzáró értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2022. június 16. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Ünnepélyes tanévzáró, 
bizonyítványosztás megszervezése 

beszámoltatás, helyszíni ellenőrzés 2022. 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 2021. szeptember 17. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Térítési- és tandíjtáblázat 
összeállítása 

dokumentumvizsgálat 2021. október 18. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Taneszközök, hangszernyilvántartás, 
karbantartás 

beszámoltatás egész évben folyamatos Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Költségvetési tárgyalások előkészítése dokumentumvizsgálat 
Érdi Tankerületi Központ kiadott 

dátuma szerint 
Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

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

Útiköltség elszámolása dokumentumvizsgálat 
egész évben minden hónap utolsó 

hete 
Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

EGYÉB FELADATOK 

Kulcskönyv vezetése,  
riasztókódok 

dokumentumellenőrzés, 
beszámoltatás 

2021. szeptember 3. 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 2021 októbere és 2022 márciusa Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
 



 


