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„Azért a legfontosabb a zenei nevelés,  
mivel a ritmus és összhang merül alá leginkább a lélek mélyébe,  

és a legerősebben ragadja meg azt.” 
Platón 

1. BEVEZETŐ  
1.1. A tanév munkájának tervezésekor figyelembe veendő jogszabályok 
 

 20/2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 
 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. 
 
1.2. Helyzetelemzés 
1.2.1.1. Tanulói létszám 
Várható tanulói létszám: kb. 530 fő, amely október 1-jéig változhat. 
 
1.2.1.2. 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 
Az igazgatási tevékenység a Felső u. 33. sz. alatti épületünkben az egyéni hangszeres és csoportos elméleti órák 
tantermei mellett történik. A titkári szobából nyíló intézményvezetői és az intézményvezető-helyettesi iroda a 
kevés szaktantermek száma miatt egyben tanítási helyszín. A telken fekvő hátsó ún. „kisépület” egy részében van 
a könyvtárszoba, illetve az ütősök szaktanterme, ahol rézfúvós hangszer oktatása is folyik. 
A Felső u. 45. sz. épületünkben kizárólag hangszeres oktatással foglalkozunk. Itt található a hangszerraktárunk – 
amely egyben szaktanterem is – és egyetlen nagyobb alapterületű, maximálisan 40 főnek helyet adó 
kamaratermünk. Ebben az épületben helyet kapott még egy kis teakonyha.  
Mindkét központ épületünk az elmúlt tanévben kisebb felújításon, javításon esett át, míg a Felső u. 33. sz. alatti 
telken lévő kisépületünkön teljes generálfelújítás történt. 
 
További fejlesztésekre lenne szükség:  

 a Felső u. 45. sz. épület 9-es termének hangszigetelése, 
 kottatári könyvespolcok további kiépítése, 
 további tisztasági festés a két központi épületben,  
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 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása,  
 a Felső u. 45. sz. épületben a mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék 

hiányoznak, csövek rozsdásak, 
 a Felső u. 33. épület tetőszerkezet/palatető cseréje,  
 külső homlokzatjavítás,  
 külső nyílászárók cseréje, 
 a Felső u. 45. sz. épület kerítésének helyreállítása,  
 a Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha további felújítása, 
 a Felső u. 45. sz. épület 11-es terem teraszának javítása – balesetveszélyes,  
 termek külső/belső hangszigetelése.  

 
Hiányoznak az alábbi helyiségek, berendezések: 

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

(100 tanulónként min. 2 terem), 
 további szaktantermek berendezéssel és felszereléssel, 
 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, 
 a fúvóshangszerek oktatására használt helyiségek hangszigetelése,  
 tanított hangszer – hangszerfajtánként 1 – tanári használatra. 

 
A tantermek kihasználtsága maximális. Az oktatás – másik iskolában is tanító pedagógusok munkaidejének 
beosztása miatt – szombati napon is folyik. Két központi épületünkben az összes tanulólétszám több mint 50%-át 
tanítjuk. 
 
Eszközök és felszerelések  

 Hangszerek 
Az EMMI által támogatott 2021. évi Hangszercsere Program keretében 4.108.200 Ft értékben tudunk az elmúlt 
tanév folyamán új hangszereket használatba venni: 1 db Gewa Pure HW 1/2-es és 1 db Gewa Pure HW 3/4-es 
hegedűt, valamint 1 db Kawai GL-10 zongorát. 
Elmondható, hogy az állam által finanszírozott Hangszercsere Program eredményeképpen a hangszereszköz-
parkunk jelentősen bővült.  Szükségünk van azonban továbbra az alábbi tételekre: 

- új pianínó az Érdligeti Általános Iskolában és az ütőteremben  
- ¾-es és 4/4-es gordonkák 
- trombita 
- altfuvola 
- basszusklarinét 
- kisdobállvány, kisdobszék 

 
 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek 
biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt keretében, iskolánk pedagógusainak igénye szerint 
14 db személyes használatba adható, új, hordozható Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) eszköz 
(laptop) áll rendelkezésre, ezen kívül további 5 db laptop. A tanításhoz 6 db asztali számítógépünk van a központi 
épületeinkben, amelyből 2 db teljesen elavult, használata rendkívül időigényes, nehézkes, vírusirtó nem 
telepíthető rá. 
A hangszeroktatáshoz szükséges további felszerelések vásárlását (pl. nádak, fúvókák, hangszerolajok, húrkészlet 
stb.) reményeink szerint alapítványunk anyagilag támogatja. 
 

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

 Irodai eszközök 
Az irodai munkához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. 
 

 Könyvtár 

https://klik039974001.e-kreta.hu/Adminisztracio/RendszerHibaErtesites/GetEszkozIRTanarokExcel
https://klik039974001.e-kreta.hu/Adminisztracio/RendszerHibaErtesites/GetEszkozIRTanarokExcel
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A kottatár bővítése az állomány elhasználódása, valamint az új zenepedagógiai kiadványok miatt is folyamatosan 
szükséges. Ennek fedezetét eddig is iskolánk alapítványa biztosította. 
 
1.2.1.3. Személyi feltételek 

 Az intézmény dolgozói 
Iskolavezetés intézményvezető 1 fő 5 évre szóló megbízással 
  intézményvezető-helyettesek 2 fő 5 évre szóló megbízással 
Alkalmazottak pedagógus 43 fő 32,5 álláshelyen 
  pedagógiai munkát segítő 3 fő 2,5 álláshelyen 
  technikai dolgozó 1 fő 1 álláshelyen 
 
Távozott iskolánkból: 

- 2 fő pedagógus  
 

Alkalmaztuk: 
– 1 fő jazz-zongora, szintetizátor-keybord szakos pedagógus  
– 1 fő hegedű szakos pedagógus (50% helyettes) 
– 1 fő furulya-klarinét-szaxofon szakos pedagógus (50% helyettes) 
– 1 fő gordonka-, kamarazene szakos pedagógus  
– 1 fő furulya-, trombita-, kürtszakos pedagógus  
– 1 fő hegedű szakos pedagógus (kinevezett+helyettes) 
– 1 fő furulya-, trombitaszakos pedagógus (óraadó) 
– 1 fő SNI furulya- és szolfézsszakos pedagógus (óraadó)  
– 2 fő szolfézs szakos pedagógus (óraadó) 
– 1 fő hegedű szakos pedagógus  

 
Tartósan távollévő (CSED/GYED/GYES): 

- 1 fő fafúvós szakos pedagógus  
- 2 fő hegedű szakos pedagógus 

 
Felmentési idejét tölti: 

- 0 fő  
 

 Az intézményben ellátott feladatok és funkciók 
- Munka- és tűzvédelmi felelős: Veres Istvánné iskolatitkár 
- Adatvédelmi tisztségviselő: Haász Csilla 

 
 Tanszakaink (munkaközösségek) 

zongora tanszak: 
Berg Andrea – tanszakvezető, Esze Zsolt, Gergely Virág, Hász Melitta, Kuncze Melinda, Módra Elvira, Németh 
Ferenc, Papné Tóth Zsuzsanna, Peicsné Poznár Katalin, Rostás Zoltán, Szabóné Bán Ildikó, Tankó Eszter 
fúvós (rézfúvós, fafúvós) tanszak:  
Csóka Gabriella Ildikó, Balázs Péter, Baranyi Anita, Klacsák Balázs, Petrus-Bölöni Júlia, Rácz Balázs, Rozbora Ádám, 
Szabó János, Takács Krisztina, Vida Orsolya, Zwickl Ágoston – tanszakvezető 
vonós tanszak:   
Czidorné Kerecsányin Erika, Farkas Erzsébet – tanszakvezető, Lakatos Sára, Lakatosné Paulay Katalin, Rédai 
Erzsébet, Serleg Annamária, Vámosi Éva 
vegyes (gitár, harmonika, ütőhangszer, magánének) tanszak:  
Bögöthy Ádám, dr. Csiginé Szóka Júlia – tanszakvezető, Madarászné Vajda Éva, Szabó Vincent, Szokolai Zoltán, 
Tekula Ádám, Urbán Tibor 
zeneismeret (szolfézs előképző, szolfézs, zeneirodalom, zenei munkaképesség-gondozás, kórus):  
Haász Csilla – tanszakvezető, Fótyékné Barasevich Márta, Molnár-Farkas Magdolna, Lehotka Ildikó, Mézes 
Gyöngyi, Perger Judit 
 
2. A BELÜGYMINISZTER 22/2022 (VII.29.) BM RENDELETE A 2022/2023. TANÉV RENDJÉRŐL ÉS A 
NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
NÉVHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 20/2012. (VIII.31.) EMMI RENDELET 3.§ ALAPJÁN: 
 
AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE  
Szorgalmi idő 
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Első tanítási napja:  2022. szeptember 1. (szerda), szeptember 5. (hétfő) Lukin AMI-ban 
Utolsó tanítási napja:  2023. június 15. (szerda) 
Tanítási napok száma:  száznyolcvanhárom (száznyolcvanegy – Lukin AMI) nap. 
A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. 
Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről: 2023. január 27-ig   
 
Utolsó munkanap:   2023. június 26. hétfő 
Nyári szabadság:   2023. június 27. (kedd) – augusztus 18. (péntek) 
A 2023/24-es tanév első munkanapja: 2023. augusztus 21. (hétfő) 
 
2.1. Iskolai szünetek időtartama 
Őszi szünet:  2022. október 31. – november 5. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 
A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 
 
Téli szünet:      2022. december 22. – 2023. január 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. december 21. (szerda)  
A szünet utáni első tanítási nap:   2023. január 3. (kedd) 
 
Tavaszi szünet:     2023. április 6. – április 11. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2023. április 5. (szerda)  
A szünet utáni első tanítási nap:   2023. április 12. (szerda) 
 
2.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 
 
2022. október 28. péntek – Őszi Tanári Hangverseny 
2022. december 21. szerda – Szakmai nap: Helyi tanterv 
2023. április 21. péntek – Tavaszi Tanári Hangverseny 
2023. június 14. szerda – Szakmai tanári kirándulás 

 
2.3. Vizsgák időpontjai 
 „B”-tagozatosok I. félévi vizsgái: 2023. január 9-13.  
A 2022/2023. tanév év végi vizsgái: 2023. május 22. – június 2.  

 
2.4. Országos mérés-értékelés időpontjai 
Intézményünkben nem releváns. 
 
2.5. Nevelőtestület értekezleteinek időpontja, témái 
Alakuló értekezlet 2022. augusztus 23.  
Téma:  Tűz- és balesetvédelem 
 Személyi változások 
 Éves munkaterv tervezete 
 Tanév elejével kapcsolatos tudnivalók 
Felelős:   intézményvezető 
 
Tanévnyitó értekezlet 2022. szeptember 9.  
Téma:   A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása 
  Éves önértékelési terv ismertetése, elfogadása 
  Éves beiskolázási terv módosításának elfogadása 
  Tantárgyfelosztás ismertetése 
Felelős:   intézményvezető 
 
I. félévi nevelőtestületi értekezlet 2023. január 26.  
Téma:   A tanulók 2022/2023-as tanév I. félévi munkájának értékelése. 

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

Felelős:   intézményvezető 
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Tanévzáró értekezlet 2023. június 16.  
Téma:  A 2022/2023-as tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 
Felelős: intézményvezető  
 
Rendkívüli értekezletek  
 
Téma: Gyakornoki szabályzat – kinek, mit, hogyan? 2022. szeptember 12. 
Felelős: intézményvezető, mentorok, gyakornokok 
 
Téma: Önértékelés – kinek, mit, hogyan? 2022. október 5. 
Felelős: intézményvezető, BECS csoport tagjai 
 
Téma:  Zenei Verseny lebonyolítása,  2023. március 10.  
  előkészületek 
  2023/2024-es év beiskolázási terve 
Felelős:  intézményvezető, szakos tanárok 
 
Téma:  Adminisztráció – mit, hogyan 2023. május 18. 
Felelős: intézményvezető 
 
2.6. Ünnepi megemlékezések, egyéb előre tervezhető programok, rendezvények időpontjai 
 
Ünnepek 
2022. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
  mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja  
2022. október 23. Nemzeti ünnep 
2023. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  
2023. március 15. Nemzeti ünnep  
2023. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja  
2023. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja   
 
Emléknapok, megemlékezések időpontjai 
2022. október 1. Zene világnapja 
2022. október 5. Pedagógusok világnapja  
2023. január 22. Magyar Kultúra Napja 
2023. január 25-27. Lukin Napok programsorozat 
 
Iskolai programok, rendezvények 
2022. szeptember 30. Zenei világnapi hangverseny 
2022. október 28. Őszi Művész-tanári hangverseny 
2022. november 24. „B”-tagozatosok hangverseny 
2022. december 16-21. Karácsonyi hangversenyek 
2023. március 11. Regionális Fuvolaverseny 
2023. március 24.  Lukin Csalogányai Népdaléneklési Fesztivál 
2023. április 21. Tavaszi Művész-tanári hangverseny 
2023. május 5. Zenekarok, együttesek hangversenye 
2023. június 16. Ünnepélyes tanévzáró 
 
Kiemelt tanszaki programok  
2022. november 14-21. Zongora tanszaki hangverseny 
2022. december 19. Vegyes tanszaki hangverseny 
2023. április 3-6. „Vedd könnyedén” Zongora Fesztivál  

 
2.7. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 
Intézményünkben nem releváns. 
 
2.8. Az iskolai kórus időpontja 
Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem, péntek 15.30-17.00 
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2.9. Az iskolai sportkör szakmai programja 
Intézményünkben nem releváns. 
 
2.10. Pályaválasztással, továbbtanulással, középfokú oktatási intézménybe történő felvételi eljárással 
kapcsolatos időpontok 
Amennyiben továbbtanulni szándékozó növendékünk van, úgy a középfokú iskolák helyi eljárásrendjéhez 
igazodva. 
 
2.11. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, időpontok 
Intézményünkben nem releváns. 
 
2.12. Nyílt tanítási napok időpontjai 
 
Zenei képességfelmérés a telephelyek 1.-2. osztályaiban 
Határidő: 2023. április 12-19. 
Felelősök: Zeneismeret szaktanárok 
 
„Nyílt napok” – új tanulók jelentkezése, felvételi meghallgatások 
Határidő: 2023. április 24-28.  
Felelős:  intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők, szaktanárok  
 
Régi tanulók jelentkezési lapjainak összegyűjtése, leadása az irodába 
Határidő: 2023. április 21. 
Felelősök: szaktanárok 

 
2.13. Szülői értekezletek, szülői fogadóórák időpontjai 
 
Szülői értekezletek 
Szeptember hónap, a szaktanárokkal egyeztetett időpontokban. 
 
Fogadóórák 
Az intézményvezetéssel, valamint a szaktanárokkal egyeztetett időpontban egész évben folyamatos. Lehetőség 
szerint online vagy telefonon. 
 
2.14. Tanulmányi és egyéb versenyek időpontjai 
 
A Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek, melyeken iskolánk 
érintett lehet: 
 
X. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY 
A verseny időpontja: 2023. május 20-21. 
Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 
A verseny fordulói: országos döntő, amely egyfordulós. 

 
XI. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY 
A verseny időpontja: 2023. április 21-23. 
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Balassagyarmat 
A verseny fordulói: országos döntő, amely egyfordulós. 
 
XIII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
A verseny időpontja: 2023. május 12-14. 
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskola, Debrecen 
A verseny fordulói: területi válogatók, országos döntő. 
 
XVII. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. november 25-27. 
Rendező: Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 
A verseny fordulói: területi válogatók, országos döntő, amely egyfordulós. 
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VIII. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. november 11-12. 
Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Pomáz 
A verseny fordulói: országos döntő. 
 
XVI. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY 
A verseny időpontja: 2023. március 24-26. 
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú 
A verseny fordulói: országos döntő, amely egyfordulós 
 
X. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA Oltai Adrienne 
emlékére 
A verseny időpontja: 2023. március 31-április 2. 
Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, Szentendre 
A verseny fordulói: területi válogatók, országos döntő, amely egyfordulós. 
 
X. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 
A verseny időpontja: 2023. április 14-16. 
Rendező: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola 
A verseny fordulói: válogató (felvétel alapján), országos döntő 
 
Az alábbi, Belügyminisztérium 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/IDŐPONTJA HELYSZÍN TERVEZETT KÖLTSÉG 

X. Országos Ádám Jenő Dalverseny 
2023. május 20-21. 

Szolnok 
Útiköltség 18.000 Ft 

Szállás 
információhiány miatt nem 

tervezhető 

XI. Országos Fuvola-duó Verseny 
2023. április 21-23. 

Balassagyarmat 
Útiköltség 21.000 Ft 

Szállás 
információhiány miatt nem 

tervezhető 
XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny 

2023. március 24-26. 
Vác Útiköltség 14.000 Ft 

X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára 
Oltai Adrienne emlékére 

2023. március 31-április 2. 
Szentendre Útiköltség 7.000 Ft 

X. Országos Zenekari Verseny 
2023. április 14-16. 

Budapest Útiköltség 2000 Ft 

 
Nemzetközi versenyek 

 Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny, 2022. november 17-19., Galánta 
 
Egyéb országos versenyek 

 IX. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál, 2022. november 16-17., 
Abony 

 IV. Keönch Boldizsár Országos Énekverseny, 2023 tavasza, Balassagyarmat 
 X. Farkas Ferenc Zongoraverseny, 2022. november 16-18. 
 Országos Harmonikaverseny, 2022 ősze 
 Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye, 2023. április 23., Mór 

 
Regionális versenyek  

 Regionális Fuvolaverseny – Érd, 2023. március 11. 
 
Egyéb versenyek, fesztiválok 

Iskolai versenyek 
 Vonós Lukin Verseny 
 Lukin Csalogánya Népdaléneklési Verseny 

 
 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2022/2023 

 

 10 

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

Amennyiben a munkaterv elfogadása után hirdetnek meg zenei versenyeket, az iskola a versenyre való felkészítést 
az arra érdemes tanulónak vállalja.  
 
2.15. Iskolai kirándulások időpontjai 
Intézményünkben nem releváns. 

 
2.16. Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés 
 
A TANÉV FŐ FELADATAI 

 Feladat: felkészülés az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 
Határidő: október 18. 
Felelősök: intézményvezető  
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az ellenőrzés eredményes lefolytatása, intézkedési terv határidőre történő elkészítése 
 

 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 
 

 Feladat:  Éves Önértékelési Terv kidolgozása a pedagógusokra, intézményvezetőre, valamint az 
intézményre vonatkozó, évente vizsgálandó elvárások területeinek, ellenőrzési módjainak 
meghatározása. A terv ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása. 

Határidő: 2022. szeptember 9. 
Felelősök: intézményvezető, BECS csoport 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: Éves Önértékelési Terv nevelőtestületi elfogadtatása 
 

 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 
 

 Feladat: Az éves beiskolázási terv módosítása, ismertetése. 
Határidő: 2022. szeptember 9. 
Felelős: intézményvezető 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a módosított beiskolázási terv elkészítése és nevelőtestületi ismertetése 
 

 Feladat: Az éves beiskolázási tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének teljesítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: általános iskolatitkár 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az Éves Beiskolázási Tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének teljesítése 
 

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

 Feladat: Helyi tanterv felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 
Határidő: egész évben folyamatos, tanév vége 
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Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a módosított tanterv elfogadtatása 
 

 Feladat: Folyamatos pedagógiai 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, tanszakvezetők, szaktanárok  
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a beszámolóban megjelennek a mérés és értékelés eredményei 
 

 Feladat: Új kollégák beilleszkedésének elősegítése, mentorálási rendszer támogatása, alkalmazása a 
Gyakornoki Szabályzat alapján 

Határidő: folyamatos  
Felelős:  intézményvezető, mentorok 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: mentorálási program végrehajtása 
 

 Feladat: Belső tudásmegosztás, továbbképzés lehetőségeinek biztosítása. Akkreditált és nem 
akkreditált tanfolyamok elvégzése, tanszaki előadások, közös órák, óralátogatások szervezése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  intézményvezető, tanszakvezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, tanszakvezetők 
Sikerkritérium: belső tudásmegosztás érdekében szervezett rendezvények megtartása 
 

 Feladat: Szakmai Zenepedagógiai Projekthét megszervezése. A projekthét előadóinak meghívása, a 
program összeállítása, meghirdetése. 

Határidő: 2023. január 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők  
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, tanszakvezetők 
Sikerkritérium: szakmai projekthét megrendezése, lebonyolítása 
 

 Feladat: Új pedagógus-ösztönzőrendszer felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciója. 
Határidő: tanév vége 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszak-vezetők  
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: minősítési rendszer felállítása 
 

 Feladat: Tanulók év végi jutalmazása. Meghatározott szempontrendszer alapján a tanulók kiválasztása, 
felterjesztése. 

Határidő: a tanév vége előtt május hónapban 
Felelősök: szaktanárok, tanszakvezetők 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: tanév végi jutalmazás 
 

 Feladat: Külső partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása. Kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmény 
alapítványával, a városon belül – a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel, civil 
szervezetekkel, más művészeti iskolákkal. 

Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: kapcsolatok erősödése 
 

 Feladat: Belső partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása.  Kapcsolattartás a szülőkkel.  Az információk 
határidőben történő kommunikációja, szülői hírlevél legalább félévente. Honlapunk és Facebook oldalunk 
naprakész információkkal való feltöltése.  

Határidő: folyamatos, illetve feladattól függő 
Felelősök:  iskolatitkárok, vezetőség, tanszakvezetők 
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A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Sikerkritérium: kapcsolattartás fórumainak biztosítása 
 

 Feladat: Tanügyigazgatási ellenőrzés, adminisztrációs tevékenység vizsgálata.  
Határidő: folyamatos, illetve a belső ellenőrzési terv szerint 
Felelősök:  pedagógusok, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: tanügyigazgatási dokumentumok pontos vezetése 
 

 Feladat: Belső információáramlás biztosítása. A Microsoft 365 Iskolai alkalmazás használata.  
Határidő: havonta (iskolatanács és körözvény), hetente, illetve folyamatos. 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: utasítás szerinti munkavégzés 
 

 Feladat: Takarékosság az intézmény működtetésében.  
Határidő: folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, pedagógusok 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: utasítás szerinti munkavégzés 
 
 
3. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE (ESEMÉNYNAPTÁR) 
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. 
 

2022 
 

AUGUSZTUS 

22. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 9.00 
 Helyszín: Budaörs 
 Résztvevő: intézményvezető 
23. ALAKULÓ Értekezlet, 10.00 óra 
 Résztvevők: tanszakvezetők, 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 
24-26. Adminisztrációs csomag kiosztása, növendék/óraszám-egyeztetés 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
24-31 Tanszaki munkatervek összeállítása 
 Felelős: tanszakvezetők 
31.  Munkatervek leadása (tanszak, zenekari, énekkari) 
 Felelősök: tanszakvezetők 
29-1. PÓTFELVÉTELI MEGHALLGATÁS 
 Helyszín: Felső u. 33. és 45. 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 Résztvevők: szaktanárok 
  
SZEPTEMBER 

  
5-6-7. H-K-Sze  Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
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 Felelősök: pedagógusok 
 8-18  Beiratkozás, térítési díj-, tandíjbefizetés regisztrációja szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
8. Első tanítási nap 
8. és 12. Cs, H  Pótbeiratkozás, térítési díj-, tandíjbefizetése 8.00-16.00 óra között,  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkárok  
9. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33.  
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
9. ÖSSZESÍTŐK LEADÁSA 
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
9. Másik munkahelyről (állami fenntartású iskola, alapítványi iskola, zenekar, óraadók) igazolások 

leadása (alkalmazás típusa, munkaidő mértéke, heti munkaidő és óraszám megjelöléssel, órarenddel) 
12. Értekezlet – Mentorálásról, 11.00 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: Czidorné Kerecsányi Erika, Klacsák Balázs, Rácz Balázs, Serleg Annamária, Vámosi Éva 
 Felelős: intézményvezető 
13. Harmonika Kamarafesztivál 
 Helyszín: Újvidék 
 Résztvevők: Molnár-duó 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
18-28. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: inétzményvezető-helyettesek 
16. Az alapítvány felé benyújtandó eszközigények fontossági sorrendben történő leadása  
 Felelős: tanszakvezetők 
21. A magyar dráma napja   
21. XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny – területi válogató nevezési határidő 
23. Őszi nap-éj egyenlőség 
27. Iskolatanács 11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
28. Szülői Szervezet Tanácsa alakuló ülés  
 Helyszín: Felső u. 45. 18.00 
 Felelős: intézményvezető 
30. A népmese napja   
30. X. Farkas Ferenc Zongoraverseny – nevezési határidő 
30. Zenei Világnapi Hangverseny 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
 
OKTÓBER 

1. A zene világnapja 
3-18. XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny – területi válogató 
4. Minősítés – Kuncze Melinda 
 Felelős: Csóka Gabriella Ildikó 
5. Pedagógusok Világnapja 
5. Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan? 10.00 óra 
 Helyszín:  Iskolaközpont 
 Résztvevők: Baranyi Anita, Haász Csilla, Hász Melitta, Madarászné Vajda Éva, Módra Elvira, Perger 

Judit, Szóka Júlia, Tankó Eszter 
 Felelős: intézményvezető 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
 Fúvószenekar fellépése felkérés esetén 
 Résztvevők: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
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7. VIII. Országos Szaxofonverseny – döntő nevezési határidő 
15. Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny – jelentkezési határidő 
18. Tanfelügyelet – INTÉZMÉNY 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
 Felelős: intézményvezető 
21.  Vonós tanszak – Bemutató tanítás (közös óra) 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: vonós szakos növendékek 
 Felelős: Farkas Erzsébet 
23. Nemzeti Ünnep 
24. Gitáros szakmai találkozó 
 Helyszín: Központi épület 
 Résztvevők: Gitár tanszak tanárai 
 Felelős: Szóka Júlia 
25. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszak-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
28.  péntek Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  
 Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont, 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
28. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
30. Harmonika Fesztivál 
 Helyszín: Pécs 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
25. XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny – döntő nevezési határidő 
30. Téli időszámítás kezdete 
31-6. Őszi Szünet 
 
 Országos Harmonikaverseny 
 Helyszín: Szeged 
 Résztvevők: harmonika szakos tanulók 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
 
NOVEMBER 

1. Mindenszentek 
6. IX. Magyarországi Német Kiszenekarok Országos Találkozója 
 Helyszín: Budapest – Csepel 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
7. Őszi szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
11. Vonós tanszak – Tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: vonós tanszak diákjai és tanárai 
 Felelős: Farkas Erzsébet 
11-12. VIII. Országos Szaxofonverseny – döntő 
 Helyszín: Pomáz 
16-18. X. Farkas Ferenc Zongoraverseny 
 Helyszín: Dunakeszi 
16-17. IX. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál 
 Helyszín: Abony 
 Résztvevők: vonós tanszak tanulói 
 Felelős: szaktanárok 
17-19. Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny 
 Helyszín: Galánta 
18. Zongora tanszak hangversenye 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 18.00 óra 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói  
 Felelős: Berg Andrea 
22. Iskolatanács 11.00 óra 
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 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
 Felelős: intézményvezető 
22. Vegyes tanszak – Kezdők meghallgatása 
 Helyszín: Iskolaközpont 
 Résztvevők: Vegyes tanszak kezdő tanulói 
 Felelős: Szóka Júlia 
24. „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 18.00 óra 
 Résztvevők: iskola „B”-tagozatos tanulói  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
25-27. XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny – döntő 
28-tól FÉLÉVI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  
 
 Énekkari fellépés felkérés esetén 
 Helyszín: Corinthia Hotel, Budapest 
 Résztvevők: Lukin gyermekkórus 
 Felelős: Haász Csilla, Molnár-Farkas Magdolna 
 
DECEMBER 

1. Zongora tanszak – Kezdő tanulók meghallgatása 
 Helyszín:  Kamaraterem 
 Résztvevők: zongora tanszak tanárai, tanulói 
 Felelős: Zongora tanszakvezető 
5. 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 tanszak – Kezdők meghallgatása 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Farkas Erzsébet 
13. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
 Felelős: intézményvezető 
13-20. Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, kamaraterem 18.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
16. Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ – színházterem 17.00 óra 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
19. Vegyes tanszaki hangverseny 
 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
 Résztvevők: Vegyes tanszak növendékei 
 Felelős: Szóka Júlia 
21.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: szerda 
21. Téli napforduló 
22-02. TÉLI SZÜNET (2023. január 2-ig) 

 
2023 

 
JANUÁR 

3. A téli szünet utáni első tanítási nap: kedd 
6. Vízkereszt 
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6-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
9. X. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára – területi válogató nevezési 

határidő 
9-13. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 3-as terem, ütő-terem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
 Felelős: Csóka Gabriella 
26-febr. 10 X. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára – területi válogatók 

16-26. I. FÉLÉVI ADMINISZTRÁCIÓ 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
20. Az I. félév utolsó napja 
22. A magyar kultúra napja 
23. X. Országos zenekari verseny – döntő nevezési határidő 
23. Tanszak-vezetők és zenekarvezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 
24. Iskolatanács 11.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszak-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
25. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 a) „Virágok” 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 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
27.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 10.00 ÓRA  
 Helyszín: Felső u. 45, kamaraterem 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető 
27. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
31. XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny – döntő nevezési határidő 
 
FEBRUÁR 
1. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny – területi válogató nevezési határidő 
6-10. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS ELŐIRÁNYZAT   
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
10. II. félévi alapítványi igények leadása 
14. Iskolatanács  11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
 Felelős: intézményvezető 
17. Farsangi megbeszélés a segítőknek, 11.30 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. 1-es terem 
 Felelős: intézményvezető, Molnár-Farkas Magdolna 
18. Alapítványi Farsangi Bál 
 Helyszín:  Bolyai János Általános Iskola (16 órától) 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
 Felelős: intézményvezető és Molnár-Farkas Magdolna 
20.  Fúvós tanszak – versenyzők hangversenye 
 Helyszín:  Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők:  Regionális fuvolaversenyen részt vevő diákok 
 Felelős:  Zwickl Ágoston 
20-24. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 
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 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
27.  Fúvós tanszak – versenyzők hangversenye 
 Helyszín:  Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők:  Regionális fuvolaversenyen részt vevő diákok 
 Felelős:  Zwickl Ágoston 
 
 Harmonikások Országos Társasága  - díjkiosztó 
 Helyszín: Albertirsa 
 Felelős: Szokolai Zoltán 
 
MÁRCIUS 

1. X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára – döntő nevezési határidő 
8. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny – területi válogató 
 Helyszín: Kecskemét 
10. Rendkívüli Értekezlet, 10.30 óra 
 Témák: A 2023/24-es tanév beiskolázási terv, felkészülés a regionális hangszeres versenyre 
 Helyszín: Felső u. 33. 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető 
11. Regionális Fuvola- és Fuvoladuó Verseny – Érd 
 Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 Résztvevők: az iskola fuvola szakos tanulói 
 Felelős: intézményvezető, szakmai tanszakvezetők 
15. Nemzeti Ünnep 
 A Lukin Fúvószenekar fellépése felkérés esetén 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
17. X. Országos Ádám Jenő Dalverseny nevezési határidő 
17. XI. Országos Fuvola-duó Verseny nevezési határidő 
21. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
21-24. SKÁLA-ETŰD Vonós beszámoló 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói 
 Felelős: Vonós tanszakvezető 
21. Iskolatanács, 11.00 óra 
 Helyszín:  Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
 Felelős:  intézményvezető 
24. A 6. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 16.00 óra 
 Helyszín: Bolyai János Általános Iskola 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a zeneismeret tanszakvezető 
24-26. XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny – döntő 
 Helyszín: Vác 
27-28. Fúvós szakmai tanszak – Kezdők meghallgatása 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 
 Felelős: Zwickl Ágoston 

27. Vegyes szakmai tanszak hangversenye 
 Helyszín: Felső u. 33.  
 Résztvevők: vegyes tanszak tanulói 
 Felelős: Szóka Júlia 
31-2. X. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára – döntő 
 Helyszín: Szentendre 
 Hangszerbemutató óvodásoknak 
 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár 
 Résztvevők: zenetanárok és tanítványok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
 
 Magyarok Vására 
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 Helyszín: Érd 
 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
 
ÁPRILIS 

5. ZONGORAFESZTIVÁL – „Vedd könnyedén” 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Résztvevők: zongora tanszak tanulói, tanárai 
 Felelős: Berg Andrea 
5. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
6. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny – döntő nevezési határidő 
6-11. TAVASZI SZÜNET 
11. A magyar költészet napja 
12. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
12-19. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, Haász Csilla 
12-től ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
12-20. Hangszerbemutató kisiskolásoknak 
 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár 
 Résztvevők: Molnár-Farkas Magdolna 
 Felelős: intézményvezető 
13.  Fúvós tanszak – versenyzők hangversenye 
 Helyszín:  Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők:  Országos fuvolaversenyen résztvevő diákok 
 Felelős:  Zwickl Ágoston 
14-16. X. Országos zenekari verseny – döntő 
 Helyszín: Budapest 
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
17.  Fúvós tanszak – versenyzők hangversenye 
 Helyszín:  Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők:  Országos fuvolaversenyen résztvevő diákok 
 Felelős:  Zwickl Ágoston 
17-20. Vonós házi verseny 
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 
 Résztvevők: vonós tanszak növendékei 
 Felelős: Farkas Erzsébet 
18. Műemlékvédelmi világnap 
18. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszak-vezetők 
20-21. Tanköteles tanulók beíratása az általános iskolákba 
21-23. XI. Országos Fuvola-duó Verseny 
 Helyszín: Balassagyarmat 
22. A Föld napja 
21. Tavaszi Művész-tanári koncert   18.00 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
23. Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye 
 Helyszín: Mór 
 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
24-28. NYÍLT NAPOK - Felvételi meghallgatások a 2023/24-es tanévre  
 
 

 IV. Keönch Boldizsár Énekverseny 
 Helyszín: Balassagyarmat 
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 Résztvevők: magánének szakos növendékek 
 Felelős: Szóka Júlia 
 
folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: tanszak-vezető 
MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
5. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye, 18.00 óra* 
 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
7. Anyák napja 
8-tól Írásbeli érettségik 
12-14. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny – döntő 
 Helyszín: Debrecen 
17-től Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneirodalom 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Felelős: zeneismeret tanszakvezető, Molnár-Farkas Magdolna 
18. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
19-ig ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Csóka Gabriella 
20-21. X. Országos Ádám Jenő Dalverseny – döntő 
 Helyszín: Szolnok 
22. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE   
 Felelős: Csóka Gabriella 
 Helyszín: Iskolaközpont 
23. Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők 
 Felelős: intézményvezető 
28. Gyermeknap 
28. Hősök napja - városi ünnepség felkérés esetén 
 Helyszín: Érd 
 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
29. PÜNKÖSD 
30-tól Adminisztrációs napok  
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
 
 Magyarok Vására 
 Helyszín: Érd 
 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
 
 
JÚNIUS  

2. Tanszakvezetői, zenekar-, kórusvezetői beszámolók leadási határideje 
4. A nemzeti összetartozás napja 
4. Pedagógusnap 
13-ig Adminisztrációs napok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
14. TANÁRI KIRÁNDULÁS – tanítás nélküli munkanap 
 Felelős: intézményvezető 
15.  utolsó tanítási nap 
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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 
19-23. Tehetséggondozó Zenei Tábor – Érd 
 Felelős: intézményvezető 
21. Nyári napforduló 
 
 
Utolsó munkanap:   2023. június 26. hétfő 
Nyári szabadság:   2023. június 27. (kedd) – augusztus 18. (péntek) 
A 2023/24-es tanév első munkanapja: 2023. augusztus 21. (hétfő) 
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1. sz. melléklet 
 

Az intézmény/vezető önértékeléséből származó feladatok 
 
Vezetői önértékelés – fejlesztési feladatok 
 
1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése 
és irányítása 
Környezeti neveléshez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztésének hangsúlyozása  
Gondoskodni arról, hogy a tanmenetekben, a pedagógusok éves tervezésében megjelenjen a környezeti 
neveléshez, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése. 
Feladat: Nevelőtestület tájékoztatása tanév elején 
 
2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Emberi erőforrás egyenletes munkaterhelése, túlterhelés elkerülése 
Az egyenletes munkaterhelés érdekében mérhető és értékelhető feladat-kiosztási rendszer működtetése. Az éves 
munkaterv, az éves önértékelési terv és a mentori feladatok tervezése során figyelembe kell venni azt, hogy a 
kijelölt feladatokhoz az arra legalkalmasabb személyeket válasszuk ki, törekedve arra, hogy az egyes 
pedagógusokat megkíméljük a túlterheléstől. 
 
3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A változásokra, innovációra nyitott intézményi környezet megteremtése 
A változás minden intézmény életében örök. Fontos, hogy a változásokra gyorsan reagáló, innovációra nyitott 
intézményi környezetet hozzunk létre. A feladat folyamatos. 
 
4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Aktívabb részvétel a pedagógusok óráinak látogatásában 
A pedagógusok értékelésében kiemelkedő szerep hárul az intézményvezetőre. Ahhoz, hogy minél jobban 
megismerjük a kollégák erősségeit, személyes céljait, szükséges az óralátogatások és az azt követő megbeszélések 
tervezése és végrehajtása.  A feladat folyamatos. 
 
5. Vezetői kompetenciák fejlesztése 
Vezetői hatékonyság folyamatos fejlesztése 
A feladat folyamatos. 
 
Intézményi önértékelés – fejlesztési feladatok 
 
1. Pedagógiai folyamatok 
A környezeti nevelés, fenntartható fejlődés céljai jelenjenek meg a pedagógiai programban és az éves tervezési 
dokumentumokban. 
A környezeti neveléssel, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok, feladatok beemelése az éves tervezési 
dokumentumokba (pl. éves munkaterv, tanmenetek) a művészetoktatás adta lehetőségek figyelembevételével. 
 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata (tanórán és tanórán kívül is) a 
munkatervekben is szerepeljen, beszámolókból követhető legyen.  A tanulók tudatosan a gyakorlatban is 
alkalmazzák a téma elemeit. 
A szülők aktívabban vegyenek részt a közösségfejlesztésben. 
A szülők minél szélesebb körben történő bevonása a közösségépítő programjaink megvalósításába. Új programok 
szervezése, amely a szülői közösség szélesebb rétegét vonja be. 
 
3. A pedagógiai munka feltételei 
A pedagógiai munka szervezésénél, a feladatok elosztásánál a szakértelem mellett figyeljünk az egyenletes 
munkaterhelésre.   
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2. sz. melléklet 
 

Az intézmény/vezető tanfelügyeletéből származó feladatok 
 
Vezetői tanfelügyelet – fejlesztési feladatok 
 
1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése 
és irányítása 
A tervezési, mérési, értékelési, elemzési szempontok tökéletesítése, részletesebb kidolgozása egységes elvek 
mentén. A művészeti iskolában megjelenő mérési eredmények – pl. félévi, év végi vizsgaeredmények, 
versenyeredmények – beépítése a pedagógiai nevelő és oktató munkába. A 2021/2022 tanévben elfogadott 
egységes elvárásrendszer mentén történő mérés, értékelés a tanszakokon, amely a beszámolókban jelenjen meg. 
 
2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A szülőktől kérhető segítség felmérése, s ennek beágyazása a művészeti iskola működésébe. 
A szülők minél szélesebb körben történő bevonása a közösségépítő programjaink megvalósításába. Új programok 
szervezése, amely a szülői közösség szélesebb rétegét vonja be. 
 
3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Az intézmény stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területeinek meghatározása 
(hangversenyterem hiánya). Az intézményt támogató közösségekkel /fenntartó, Érd Város Önkormányzata / 
hatékonyabb kommunikáció a művészeti iskolák eszközjegyzékében szereplő „hangversenyterem kötelező 
helyiségekkel” kialakítása céljából. 
A probléma ismert mind fenntartói, mind önkormányzati szinten. Forráshiány miatt intézkedni nem tudunk. 
 
4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A pedagógusok közötti egyenlőbb munkamegosztás.  
Lásd vezetői önértékelés! 
 
5. Vezetői kompetenciák fejlesztése 
A vezetői programban meghatározott célok folyamatos felülvizsgálata. 
Lásd a 3. sz. mellékletet! 
 
Intézményi tanfelügyelet – fejlesztési feladatok 
Nem releváns. 
 
  



3. sz. melléklet 
 

Az intézményvezetői pályázat vezetői programjának megvalósításához kapcsolódó feladatok 
 

2019-2024 
Vezetési program – az öt év fő feladatainak ütemezése, az intézmény minőségelvű működtetésének terve 

Az elkövetkező öt év céljai és feladatai az intézményi önértékelés területei alapján: 
 

Rövid távú (operatív) célok-
feladatok 

2019-2020 

Középtávú (taktikai) célok-
feladatok 

2019-2022 

Hosszú távú (stratégiai) célok-
feladatok 

2019-2024 
Megjegyzés 

1. Pedagógiai folyamatok 

Bevezetésre kerülő új Pedagógiai 
program gyakorlatba illesztése 

MEGVALÓSULT 

Új eredményességi mutatók felállítása 
a Pedagógiai programban 

megfogalmazottak beválása 
érdekében 

MEGVALÓSULT 

Az eredmények mérése, értékelése, a 
Pedagógiai program felülvizsgálata, a 

szükséges korrekciók elvégzése 
MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 

 

Pedagógus önértékelések 
lebonyolítása éves ütemterv szerint. 

MEGVALÓSULT 

Vezetői önértékelés lebonyolítása 
(2020/2021) 

MEGVALÓSULT 

Intézményi önértékelési terv 
lebonyolítása 

MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 

Vezetői önfejlesztés: A tanulás és 
tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

Éves beiskolázási terv készítése, 
figyelembe véve a pedagógiai 

programban meghatározott célok 
elérését, a továbbképzési programban 

meghatározott prioritásokat 
MEGVALÓSULT 

 
Továbbképzési program elkészítése 

(2023-2028) 
MEGVALÓSULT 

 

Vezetői feladatmegosztás 
felülvizsgálata – szükség szerinti 

korrekciója 
MEGVALÓSULT 

 

Iskolai szabályozók szükség szerinti 
beválás- és felülvizsgálata, szükség 

szerint korrekciója 
MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 
Eddigi hagyományos rendezvényeink 

színesítése a motiváció fenntartása 
érdekében 

MEGVALÓSULT 
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Rövid távú (operatív) célok-
feladatok 

2019-2020 

Középtávú (taktikai) célok-
feladatok 

2019-2022 

Hosszú távú (stratégiai) célok-
feladatok 

2019-2024 
Megjegyzés 

Más művészeti iskolák együtteseivel 
való kapcsolat kialakítása 

MEGVALÓSULT 
 

Újabb kamaraegyüttesek – lehetőség 
szerint – létrehozása 

MEGVALÓSULT 
 

 
A szülők lehetőségeinek feltárása a 
közösségfejlesztés elősegítésében. 

FELADAT 
  

3. Eredmények 
Kiváló tehetségpont akkreditáción 

sikeres részvétel 
MEGVALÓSULT 

Az intézmény hírnevének erősítése. 
FOLYAMATOS 

Referencia intézmény cím elérési 
lehetőségeinek feltárása 

FELADAT 
 

Új eredményességi mutatók felállítása 
a Pedagógiai programban lefektetett 

új célok eléréséért végzett 
tevékenységekre (pl. Beiskolázási 
mutatók a zeneóvodásokról, Zenei 

munkaképesség-gondozás 
eredményei, Szilvay-módszer 

alkalmazása, SNI-s növendékek 
felzárkóztatása) 
MEGVALÓSULT 

   

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Új ösztönzőrendszer kialakítása 
MEGVALÓSULT 

Új ösztönzőrendszer működtetése 
FOLYAMATOS 

Új ösztönzőrendszer felülvizsgálata, 
szükség szerint korrekciója 

FELADAT 
 

 
Online szülői hírlevél 

MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 
  

Gyakornokok támogatása 
MEGVALÓSULT 

   

Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése, a mentori kompetenciák fejlesztése 
MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 

 

Óralátogatások munkaközösségi/tanszaki szinteken 
MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 

 

  
Szakvizsgát adó képzéseken részvétel 

MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 
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Rövid távú (operatív) célok-
feladatok 

2019-2020 

Középtávú (taktikai) célok-
feladatok 

2019-2022 

Hosszú távú (stratégiai) célok-
feladatok 

2019-2024 
Megjegyzés 

Ped. II. fokozatot elérni kívánt pedagógusok segítése 
FOLYAMATOS 

 

Pedagógus önértékelési rendszer működtetése 
FOLYAMATOS 

 

5. Külső kapcsolatok 
Szülői szervezet támogatása új 

munkaprogramjának kialakítása 
céljából 

FOLYAMATOS 

A pedagógusok – szülők – gyermekek 
újabb közös alkalmainak feltárása 

FELADAT 
  

6. A pedagógiai munka feltételei 
Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Rendszeres igényfelmérés a megfelelő tárgyi feltételrendszer biztosításához, igények jelzése a fenntartó felé 
FOLYAMATOS 

 

Pályázatokon részvétel 
MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 

 

Személyi feltételek 
Humánerőforrás tervezés és fejlesztés 

FOLYAMATOS 
Vezetői önfejlesztés: Mások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 
Vezetői (intézményvezető és helyettesei, munkaközösség-vezetők) kompetenciák folyamatos fejlesztése a pedagógiai 

munka irányítására, ellenőrzésére 
MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS 

Vezetői önfejlesztés: Önmaga 
stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

Szakértelem szerinti arányos munkaterhelés a pedagógiai feladatok elosztásában 
FOLYAMATOS FELADAT 

Vezetői önfejlesztés: Az intézmény 
stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

  

Továbbképzési program elkészítése 
(2023-2028) az intézményi és egyéni 

célok összhangjában 
MEGVALÓSULT 

 

Szervezeti feltételek 

A szervezetfejlesztés módszereinek tudatos alkalmazása 
FOLYAMATOS 

Vezetői önfejlesztés: A változások 
stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 
Differenciált fejlesztési módszerek alkalmazása intézményi és munkaközösségi szinteken 

FOLYAMATOS 
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Rövid távú (operatív) célok-
feladatok 

2019-2020 

Középtávú (taktikai) célok-
feladatok 

2019-2022 

Hosszú távú (stratégiai) célok-
feladatok 

2019-2024 
Megjegyzés 

Az iskola hagyományainak őrzése 
FOLYAMATOS 

 

 
Új hagyományok megteremtése igény 

szerint 
FOLYAMATOS 

  

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

A megjelenő jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, azok beépítése a szabályozó dokumentumokba, beépítésük 
a gyakorlatba 

FOLYAMATOS 
 



4. sz. melléklet 
A pedagógusok munkájának ellenőrzése 

 
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/tanszakvezetők, 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 
2022/2023-as tanév 

Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

MUNKÁLTATÓI FELADATOK 

Nyári karbantartások helyszíni felmérés 2022. augusztus Veres Istvánné iskolatitkár 
Pedagógus állomány (alkalmazás 

módja, kinevezés-módosítás, 
státuszok, óraszámok) 

dokumentumvizsgálat 2022. augusztus 30-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Alkalmazotti alapnyilvántartás 
felülvizsgálata (Kjt. 5. sz. melléklet 

alapján) 
beszámoltatás 2022. szeptember 10-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Munkaügyi alkalmasság dokumentumvizsgálat, beszámoltatás 
2022. szeptember 1-ig, illetve tanév 

közben folyamatos 
Haracsi Zsuzsanna – iskolatitkár és 

Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tűz- és munkavédelmi oktatás dokumentumvizsgálat, beszámoltatás 2022. szeptember 9. 
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 2022. szeptember 5-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

KIR alkalmazotti nyilvántartás 
aktualizálása 

KIR felület vizsgálata és beszámoltatás 2022. szeptember 5-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Éves beiskolázási terv felülvizsgálata, 
szükség esetén módosítása 

dokumentumvizsgálat 2022. szeptember 8. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Személyzeti munka (besorolás, 
átsorolás, jutalmak, megbízás) 

dokumentumvizsgálat 2023. 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 2022. szeptember 1. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 
Tanszaki és zenekari munkatervek 

leadása 
munkatervek vizsgálata 2022. szeptember 1. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Korrepetíciós órák elosztása dokumentumvizsgálat 2022. augusztus 31. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Pedagógus állomány: tanítási napok, 
terembeosztás, első órabeosztások 

időpontjai 
dokumentumvizsgálat 2022. augusztus 29. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Elméleti csoportok beosztása dokumentumvizsgálat 2022. augusztus 31. 
Molnár-Farkas Magdolna 

intézményvezető-helyettes 
Alakuló értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2022. augusztus 23. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Éves munkaterv megírása Éves munkaterv vizsgálata 2022. szeptember 8. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Pedagógus: Tanulói összesítés, 
órarendek 

dokumentumvizsgálat 2022. szeptember 9. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Iskolai kérelmek összesítése (egyéni 
munkarend, vendégtanulói 

jogviszony) 
dokumentumvizsgálat 2022. szeptember 15. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 2022. szeptember 9. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Beiratkozás (Nyilatkozat önkéntes 
adatszolgáltatásról, határozatok) 

dokumentumvizsgálat 2022. szeptember 16. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tantárgyfelosztás dokumentumvizsgálat 2022. szeptember 15. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Órarend dokumentumvizsgálat 2022. 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 2022. szeptember 30. 
Csóka Gabriella intézményvezető-

helyettes 
Adminisztrációs napok év eleje beszámoltatás 2022. szeptember 30. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
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Ellenőrzés területei Ellenőrzés módja Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy neve 

Törzslapok dokumentumvizsgálat 2023. június 15-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Szülői értekezletek dokumentumvizsgálat 2022. szeptember 30-ig 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Statisztika dokumentumvizsgálat 2022. október 15-ig Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Művészeti alap- és záróvizsgák 

előkészítése (felhívás, jelentkezési 
lapok) 

dokumentumvizsgálat 2022. november 18. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Hagyományos hangversenyeink 
beszámoltatás, 

személyes ellenőrzés 
Éves munkatervnek megfelelően Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Kötelező tanszaki hangversenyek dokumentumvizsgálat 2022. december-január 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-helyettes 

B-tagozatosok félévi beszámolója 
dokumentumvizsgálat és 

beszámoltatás 
2023. január 16. 

Csóka Gabriella 
intézményvezető-helyettes 

Adminisztrációs napok félév beszámoltatás 2023. január 31. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Félévi értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2023. január 27. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

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

tagozatos, Összevont beszámoló 
kérelmek) 

dokumentumellenőrzés 2023. április 30. 
Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna intézményvezető-
helyettesek 

Év végi vizsgák, művészeti alap- és 
záróvizsgák előkészítése 

(vizsgadokumentumok előkészítése) 
dokumentumvizsgálat 2023. április 14. 

Csóka Gabriella 
intézményvezető-helyettes 

Év végi vizsgák - beszámoltatás 
dokumentumvizsgálat (tanszaki 

beszámolók), beszámoltatás, 
személyes ellenőrzés 

Éves munkaterv szerint Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Adminisztrációs napok év vége beszámoltatás 2023. június 15. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
NYÍLT NAPOK, beiskolázás, 
képességfelmérés, felvételi 

(pótfelvételi) meghallgatások 

dokumentumvizsgálat és 
beszámoltatás 

2023. május 5. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Tanulók jutalmazása dokumentumvizsgálat 2023. június 15. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
Évzáró értekezlet megtartása jegyzőkönyv 2023. június 16. Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

Ünnepélyes tanévzáró, 
bizonyítványosztás megszervezése 

beszámoltatás, helyszíni ellenőrzés 2023. 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/regisztráció, szülői 

nyilatkozatok 
dokumentumvizsgálat 2022. szeptember 23. 

Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 
Magdolna intézményvezető-

helyettesek 
Térítési- és tandíjtáblázat 

összeállítása 
dokumentumvizsgálat 2022. október 28. 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 

2022. szeptember 2. 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 2022 októbere és 2023 márciusa Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 
 



5. sz. melléklet 
 

Az országos kompetenciamérés eredménye alapján adódó kiemelt feladatok a tanévben 
 
Intézményünkben nem releváns. 
 
6. sz. melléklet 
 

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedések 
 
Az intézményünkbe járó tanulók önként, illetve szülői indíttatásra vállalják a zenetanulást. Az év közben kimaradt 
tanulók helyébe a tanév elején helyhiány miatt fel nem vett növendékek kerülhetnek.  
Azonban igyekszünk a holisztikus szemléletű pedagógiánkkal olyan vonzóvá tenni a zeneoktatást, hogy a kimaradt 
tanulók száma a tanév folyamán ne növekedjen az előző évekhez képest. Az iskola hagyományos eseményei, házi 
és regionális versenyei, a különböző zenei együttesekben való közös együttmuzsikálás is ezt a célt szolgálják. 
 
7. sz. melléklet 
 

A Pedagógiai program megvalósításából adódó kiemelt feladatok  
 

 Feladat: Pedagógiai programunk szerinti munkavégzés, amely a tanszaki munkatervekben és a 
személyre szóló tanmenetekben is megjelenik. A tanítványok teljesítsék a helyi tantervben megfogalmazott 
követelményeket a differenciált fejlesztés során.  

Határidő:  a tanév során folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: pedagógiai program szerinti munkavégzés, tanulók teljesítményértékelése 
 
 Feladat: Zenei digitális tananyagcsomag bővítése, digitális zenei felvételek készítése 

Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, tanszakvezetők, korrepetítorok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: a digitális tananyagcsomag bővülése 
 
 Feladat:  Tantárgyakra és évfolyamokra lebontott egységes tanmenetek írása, bővítése. 

Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető, tanszak-vezetők, pedagógusok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: tanmenetek bővülése 

 
 Feladat: Az intézmény speciális képzési feltételeinek biztosítása és támogatása. Oktatás megszervezése. 

Határidő: folyamatos 
Felelősök:  intézményvezető, foglalkozásokat vezető szaktanár 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: csoportok szervezése, oktatás 

 
 Feladat: Regionális Fuvola- és fuvola-duó verseny megszervezése, koordinálása, végrehajtása. 

Határidő:  az Eseménynaptárban rögzítettek szerint 
Felelősök:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az esemény megrendezése, lebonyolítása 

 
 Feladat: Tavaszi hangszerbemutató-sorozat megszervezése a Zenei könyvtárral közösen, koordinálása, 

végrehajtása. 
Határidő: az Eseménynaptárban rögzítettek szerint 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: az esemény megrendezése, lebonyolítása 
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 Feladat: Személyiség- és közösségfejlesztés. A tanulók személyiségének komplex kibontakoztatása. A 
zenekarok, kamaraegyüttesek támogatása. Iskolán belüli és kívüli programok, tanórán kívüli tevékenységek 
szervezése. Nyári zenei tábor szervezése. 

Határidő: a tanév során folyamatos, valamint lásd az Eseménynaptárt 
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszak-vezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: tervezett eseményeink megrendezése 

 
 Feladat: Tehetséggondozás, felzárkóztatás. Az „A” és „B”-tagozaton tanuló növendékek által nyújtott 

teljesítmény színvonalának növelése iskolai szinten. Zenei pályára készülő tanulók felkészítése az 
eredményes felvételi vizsgára. Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben működő furulya-szolfézs oktatás biztosítása a hátrányokkal élő gyermekek 
fejlesztése érdekében. Elméleti felzárkóztató csoportok indítása, továbbá tehetséggondozó, felzárkóztató 
órák biztosítása. 

Határidő: folyamatos 
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők, szaktanárok 
Végrehajtás ellenőrzője:  intézményvezető 
Sikerkritérium: Az „A” és „B”-tagozatos tanulók zenei teljesítményének növekedése, sikeres felvételi   
                                                   meghallgatás a felvételző növendék esetében, az oktatás megszervezése, végrehajtása.  
 

 Feladat: Tanórán kívüli tevékenység, hagyományok, zenei ismeretterjesztés. A hagyományos és 
népszerű események színvonalas megrendezése.  
o Zenei Világnap alkalmából hangverseny 
o Őszi tanári hangverseny 
o „B” tagozatos tanulók hangversenyei 
o Mikulás ünnepség a „zenetanár-babák” részére 
o Karácsonyi hangversenyek 
o Lukin Napok rendezvénysorozata   
o Ismeretterjesztő előadás kicsiknek és nagyoknak 
o Magyar Kultúra Napjának megünneplése – szólistáink hangversenye 
o Alapítványi Farsangi Bál 
o Lukin Zenepedagógiai Projekthét szakmai kurzusokkal 
o Regionális hangszeres verseny tavasszal 
o Tavaszi tanári hangverseny 
o Tanszaki hangversenyek 
o Zenekarok, kamaracsoportok hangversenye 
o Érdi Tehetséggondozó Zenei Tábor 

Határidő: konkrét időpontok – lásd az eseménynaptárban 
Felelősök: tanszakvezetők, intézményvezető-helyettesek 
A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 
Sikerkritérium: az események megrendezése, lebonyolítása 
 
A zongora tanszak kiemelt feladatai (részletesen lásd a tanszaki munkatervet!): 

 Kezdők meghallgatása 
 Össztanszaki hangverseny 
 „Vedd könnyedén” Zongorafesztivál 
 Az előző évi vizsgák méréséből adódó szakmai-pedagógiai feladatok  

 
A vonós tanszak kiemelt feladatai (részletesen lásd a tanszaki munkatervet!): 

 A lemorzsolódás elkerülése vagy mérséklése  
 Házi Vonós verseny (barokk művek) 
 Bemutató tanítás, közös óra 
 Kezdők meghallgatása 
 Skála-Etűd beszámoló 

 
A fúvós tanszak kiemelt feladatai (részletesen lásd a tanszaki munkatervet!): 

 tanmenetek írása 
 Közös órák tartása  
 Helyi tanterv: vizsgakövetelmények felülvizsgálata 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2022/2023 

 

  35 

 Regionális Fuvola- és Fuvola-duó verseny szervezése 
 Kezdők hangversenye 
 Tanszaki hangversenyek szervezése  

 
A vegyes tanszak kiemelt feladatai (részletesen lásd a tanszaki munkatervet!): 

 Kezdők meghallgatása 
 Gitáros szakmai találkozó: „Kreativitás fejleszthetősége” 
 Digitális tananyagtár bővítése 

 
A zeneismeret tanszak kiemelt feladatai (részletesen lásd a tanszaki munkatervet!): 

 Új kollégák beilleszkedésének segítése 
 Lukin Csalogánya Népdaléneklési verseny szervezése 
 Év végi vizsgatesztek digitalizálása, átdolgozása 
 Helyi tanterv felülvizsgálata 

 
Fúvószenekar kiemelt feladatai (részletesen lásd a munkatervet!) 

 A növendéklétszám emelése  
 A versenyekre való felkészülés 

 
Vonószenekar kiemelt feladatai (részletesen lásd a tanszaki munkatervet!):  

 A közös muzsikálás megszerettetése 
 
Énekkar kiemelt feladatai (részletesen lásd a tanszaki munkatervet!):  

 Az egységes hangzás kialakítása, jó hangképzési technika elsajátítása, a magyar kórusirodalom 
megismerése.  

 Új kapcsolat kialakítása az érdi VMG kórusával. 
  



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
MUNKATERV 
2022/2023 

 

  36 

8. sz. melléklet 
 

Az intézmény belső méréseinek eredményeiből következő feladatok 
 
STATISZTIKAI ADATOK 
 
A tanulólétszám alakulása évfolyamonként, tanév közben kimaradt tanulók 
Intézményünkben a tanulók önkéntes jelentkezés alapján vesznek részt az oktatásban. Az elmúlt tanévben a 
növendéklétszámunk emelkedett. Az idei tanévben cél a létszám megtartása, a kimaradt tanulók számának 
csökkenéste.  
A kamaracsoportok, zenekarok száma, összlétszáma 
Iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink között a kamaracsoportok, zenekarok működtetése, 
támogatása kiemelt helyet foglal el. A 2017/2018-as tanévtől iskolánkban kórus, a 2019/2020-as tanévtől 
gitáregyüttes is működik. Az elmúlt tanévhez képest csökkent a kamaracsoportba járó tanulók száma. Ezt a 
létszámot az idei tanévben szeretnénk emelni.  
 
A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT TANTÁRGYI MÉRÉSEK, VIZSGÁK EREDMÉNYEI 
 
Zongora tanszak: 
Az átlagos képességű tanulók  fejlesztendő területei: hangminőség – hangszerkezelés, az otthoni gyakorlás 
növelése. Ebben a tanévben elsősorban a hangminőség – hangszerkezelés fejlesztésére próbálunk nagyobb 
figyelmet fordítani. 
B tagozat és tehetséges tanulók fejlesztendő területei:  a hangminőség fejlesztése, gondolatok-érzelmek kifejezése 
(B tagozat); alapozó technikai feladatok, hangszerkezelés, zenei stílusok megismerése (tehetséges tanulók). A „B”- 
tagozatos tanulónál a hangminőség fejlesztése lesz a tanév célja, a tehetséges tanulóknál pedig alapozó technikai 
feladatok, illetve a hangszerkezelés fejlesztése. 
A tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztendő területei: kottaolvasás, memória, finommotorika, 
metrumtartás, ujjrendek betartása, ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés fejlesztés, ritmusfejlesztés, 
hallásfejlesztés, stresszoldás, az otthoni gyakorlás növelése. Ebben a tanévben a memória és a finommotorika 
fejlesztését igyekszünk előtérbe helyezni. 
SNI,BTMN, autizmus - fejlesztendő területek: memória, kottaolvasás, metrumtartás, ujjrendek betartása, 
ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés fejlesztése, ritmusfejlesztés, hallásfejlesztés, stresszoldás, az órai munka 
hatékonyságának fokozatos  növelése, koncentrációfejlesztés, az otthoni gyakorlás növelése. Ezeknél a tanulóknál 
ebben a tanévben az órai munka hatékonyságának fokozatos  növelésére, illetve a koncentráció fejlesztésére 
igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni. 
 
Vonós tanszak: 
A tavaly év végi vizsgák értékelése alapján szeretnék elérni, hogy a kottából való játékmód a beszámolókon egyre 
kevesebb legyen. Ehhez szükséges, hogy hamarabb kezdjék el memorizálni a növendékek a megtanulandó 
műveket, hiszen a memória a gyakorlással nemcsak szinten tartható, hanem fejleszthető is. Szeretnének nagyobb 
hangsúlyt fektetni a dinamikai különbségek megmutatására egy adott zeneműben, hogy a gyermekek ezáltal is 
felfedezzék a hangok változatos világát. 
 
Fúvós tanszak: 
Ebben a tanévben a vizsgaanyagok felülvizsgálata esedékes, az év végi vizsgák értékelésének ismeretében. Egyes 
tanárok és növendékek a vizsgaanyagot túlteljesítették.  Többen igénylik a skálázás újbóli visszavezetését, ami 
könnyítésként a tantervek előző átvizsgáláskor ki lett húzva. Mások nem játszottak etűdöt, csak kamaraművet, így 
igény mutatkozik arra, hogy az etűdöket alacsonyabb évfolyamokban is kamaraművekkel helyettesíthessük.  
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja átdolgozásra kerültek, így a tanév feladata lesz 
ezeknek az új tanterveknek átvizsgálása és összehasonlítása az eddig használatos helyi tantervekkel. Ebből át kell 
emelni a sajátosságokat, de lényegében nem változtatva az új tantervek megszabott követelményein.  
A tanulók elszoktak a színpadi jelenléttől és vizsgaszituációktól, érezhető volt a vizsgákon az izgulás, szorongás. 
Ezért a projekthét egyik előadása kitérne a lámpaláz leküzdésének problémájára. 
 
Vegyes tanszak: 
A tavalyi év végi vizsgák értékelése alapján a következő zenepedagógiai feladatokat tűzte ki tanszakokra lebontva:  
Ütő tanszak: A növendékek jelentős részénél fejlesztendő terület a kellően kifejező szuggesztív zenei interpretáció 
és különböző dinamikai tartományok árnyalt használata. Ezen kívül a ritmikai pontosság és tempótartás nagyobb 
odafigyeléssel.  
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Gitár tanszak: A fő pedagógiai feladat a helyes test és hangszer tartása, illetve a zeneművek tempójának helyes 
megválasztása és megtartása.  
Harmonika tanszak: Fontos feladat, a növendékek motiváltságának megtartása, a versenyeken, rendezvényeken 
való részvétellel.  
Magánének tanszak: Zenepedagógiai feladat az izgalmi állapot leküzdése helyes légzéssel, melynek kapcsán 
stabilizáljuk a mély légzés (hasi) és a lengő bordák helyzetét, ezen kívül a zeneművek előadása során több 
dinamikai árnyalat zenei megformálásának megvalósítása.  
 
Zeneismeret tanszak: 
A tavalyi év végi vizsgák, tesztek értékelése alapján a következő zenepedagógiai feladatokat tűzték ki: 
Általánosságban elmondható és a tapasztalatok is azt igazolták, hogy tanulóiknak nehézséget okoz a 
hangnemekben való gondolkodás, továbbá nehezen értik meg a hangközök, hármashangzatok felépítését. Céljuk, 
hogy a gyerekeknek ez sokkal érhetőbb, élménytelibb legyen, ehhez viszont szükség van a hangszeres tanárok 
segítségére is. Szeretnék, ha a hangszer- és szolfézsoktatás közeledne egymáshoz, szorosabbá váljon a két tantárgy 
közötti kapcsolat. Erre irányuló továbbképzéseken lehetőség szerint szeretnének részt venni, továbbá szeretnének 
egy közös szakmai konzultációt is elindítani.  
A kiemelten tehetséges, B-tagozatos tanulóik vizsgáin a dallamírási feladatok nehézséget okoztak. Emiatt arra kell 
törekedniük, hogy minél előbb kialakítsák ezt a készséget tanulóiknál, ezért több ritmus- és dallamdiktálási 
feladatot kell beiktatni az órákba.  
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9. sz. melléklet 
 

A Tankerület által támogatott a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges rendezvények, 
programok költségvetés-tervezete 

 
Az alábbi programjainkat az Érdi Tankerületi Központ támogatásával kívánjuk megrendezni (500 Ft/fő/tanév 
összeg = kb. 525 fő x 500 Ft = kb. 262.500 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 

Tervezett 
időpont 

Helyszín 
Várható költség/Ft 

Terembérlet 
Tanulók 

jutalmazása 
Hangolás 

Zene világnapi 
hangverseny 

2022.09.30. 
Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 
12.600  17.000 

Zongora tanszaki 
hangverseny 

2022.11. 
14-21 

Epicentrum 
rendezvényközpont 

36.000  
 

B-tagozatos tanulóink 
tehetséghangversenye 

2022.11. 
22-24. 

Epicentrum 
rendezvényközpont 

36.000  
 

Vegyes tanszaki 
hangverseny 

2022.12.19. 
Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 
12.600  

 

Lukin Csalogányai 
Népdaléneklési 

Fesztivál 

2023.03. 
17-24 

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola 

 40.000 
 

Zongora Fesztivál 
„Vedd könnyedén” 

2023.04. 
3-6. 

Epicentrum 
rendezvényközpont 

36.000  
 

Lukin Vonósverseny 
2023.04. 

17-20. 
Lukin László AMI  36.000 

 

Zenekarok, 
együttesek 

hangversenye 
2023.05.05. 

Epicentrum 
rendezvényközpont 

36.000  
 

Összesen: 169.200 76.000 17.000 
Mindösszesen: 262.200 Ft 
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10. sz. melléklet 

TANSZAKOK/EGYÜTTESEK MUNKATERVEI 
 

ZONGORA MUNKAKÖZÖSSÉG/TANSZAK 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Kezdők meghallgatása   
A 2021. november 29. -re tervezett kezdők meghallgatása ebben a tanévben is elmaradt. A járványhelyzet 
alakulása miatt a tankerület utasítására 2021. november 15.-től minden rendezvényt el kellett halasztani 2021. 
december 31-ig. A tanszak úgy döntött: online nem szeretnénk megszervezni a meghallgatást.  
Össztanszaki hangverseny 
A tankerület utasítása az össztanszaki hangversenyt is érintette. A hangversenyt viszont szerettük volna 
megtartani: a tanulók felkészültek a 2021. november 17-re meghirdetett hangversenyre, ezért az online koncert 
mellett döntöttünk. Az össztanszaki koncert  videófilmje 2022. január 13.-án készült el.  
Zongoramesék előadás 
A Lukin Zenepedagógiai projekthéten, 2022. március 4-én a Zongoramesék sorozat köteteiről tartott előadást a 
szerző: Ari-Bencses Anikó.  
VI. Papp Lajos Zongoraverseny 
Tanszakunkon négy tanuló nevezett be a VI. Papp Lajos Zongoraversenyre (online szervezték). A versenyző 
tanulók (Tóth Alíz, Nagy Nimród Béla, Fremda Péter és Fremda János) szépen szerepeltek. Felkészítő tanárok: Hász 
Melitta és Papné Tóth Zsuzsanna. 
„Táncoló billentyűk" zongorafesztivál 
2022. április 08-án, élőben tartottuk meg a „Táncoló billentyűk" zongorafesztivált. Rendezvényünk nem csak 
fesztiválkoncert volt, hanem jótékonysági hangverseny is. A „Táncoló billentyűk” 
zongorafesztivállal  csatlakoztunk a „Híd Kárpátaljáért” segélyprogramhoz. 
Az év végi vizsgán négy tanuló jelentkezett a skálabajnokságra. 
A munkatervben szereplő céljainkat sikerült megvalósítanunk: a zongorázás iránti motiváltság fenntartását, 
élményszerzést, technikafejlesztést, előadókészség fejlesztést; a művészetek iránti érdeklődés felkeltését más 
művészeti ágak bevonásával. A céljainkat kiegészítettük a „Híd Kárpátaljáért” segélyprogramhoz való 
csatlakozással.  
Az előző tanév végén kísérleti jelleggel bevezetett Skálabajnokság – a kevés érdeklődő hiányában– ebben a 
tanévben nem kerül megrendezésre. 
  
1.2. Nyári események 
2019 óta, 2022 nyarán tudtuk ismét megrendezni Nyári zenei táborunkat. A zongora tanszakon tanulók közül öten 
jelentkeztek a táborba, rajtuk kívül még 2 óvodás gyerek is bekapcsolódott a hangszeres és elméleti 
foglalkozásokba. A táborzáró hangversenyen, néhány szóló darab kivételével, jellemzően kamarazenei 
produkciókat láthattunk. Az előadott műveket a vidám, könnyedebb műfajjal és a népi hagyománnyal ötvöztük, 
színesítettük énekkel, táncos mozgással, mondókával, gyerekek által színezett képekkel.  Az előadástervezésben, 
az ötletek megvalósításában támaszkodtunk a gyerekek igényeire és fantáziájára. Az előadáson használt kellékek 
egy része természetes, illetve újrahasznosított anyagokból készült. A táborban két kolléga foglalkozott a gyerekek 
felkészítésével: Peicsné Poznár Katalin és Berg Andrea. 
 
2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
A 2022/2023-as tanévben a zongora tanszakon tanuló diákok közül egy fő (Nagy Nimród Béla) B tagozatos (4. 
évfolyamos). 
A tanszak tanárainak létszáma tizenkét fő,  ebből két kolléga korrepetítori feladatokat lát el (Németh Ferenc és 
Rostás Zoltán). Esze Zsolt kolléga ettől a tanévtől 45%-ban főállásban dolgozik iskolánkban. 
Ebben a tanévben tanszakunkon Hász Melitta, Tankó Eszter és Módra Elvira kolléganők  önértékelésére kerül sor.  
 Kiemelt feladataink közé tartozik a minősítés. Kuncze Melinda kolléganő elkészítette a portfólióját, az óralátogatás 
időpontja: 2022. október 04. 
A 2022/2023-as tanévtől beindul tanszakunkon a jazz-zongora, illetve a szintetizátor szak. Az új tanszakokon  Esze 
Zsolt kollégánk tanít. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
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A Kőrösi Iskolában két pianínó mechanikaszabályozásra vár. (A 25. teremben lévő Petrof pianínó és a Hász Melitta 
kolléganő termében lévő pianínó.)  
A kamarateremben a Yamaha pianínóhoz szükség lenne stúdiógörgőre, hogy ideális helyre lehessen tolni a  
kétzongorás darabok előadásakor. 
A Marianumban tanító kolléganő jelezte: nagyon gyakran  leragadnak a billentyűk a pianínón. Az előző tanévben 
emiatt többször is kérte a hangszerészünk segítségét. 
A főtárgyoktatásra használt pianínók hamar lehangolódnak, pár hónap múlva már ismét hangolásra szorulnak.  
Megérkezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából vásárolt Kawai GL-10 PE típusú zongora, amit 
az előző tanévre vártunk. A 4. teremben helyeztük el, főként zongora főtárgy  oktatására fogjuk használni. A 
hangszer még hangolásra vár. 
 A 10. teremben lévő zongora tönkrement, selejteznünk kellett. A 4. teremből átvitettük a Rösler zongorát a 10. 
terembe, így valamivel használhatóbb hangszer került a selejtezett hangszer helyére. 
Azokon a helyszíneken, ahol a rendezvényeinket tarjuk (Szepes Gyula Művelődési Ház, Epicentrum 
Rendezvényközpont), nincs olyan hangszer, amelyiken a céljainknak megfelelően tudnának a tanulóink játszani. 
Ez már több éve gondot okoz tanszakunkon. Megfelelő anyagi háttér hiányában pillanatnyilag csak megalkudni 
tudunk két, vagy több nem megfelelő megoldással. 
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Az itt felsorolásra kerülő rendezvények megszervezése, megrendezése, a jövőbeni lehetőségek 
figyelembevételével változhat.  
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. A kezdők meghallgatását csak élőben tervezzük megtartani. 
Kiemelt pedagógiai céljaink közé tartoznak a tanszakunkon zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti  
motiváltságának további fenntartása és az élményszerzés, valamint egymás munkájának megismerése. Ezeket a 
célokat figyelembe véve szeretnénk megszervezni első félévben az össztanszaki hangversenyt (2022.november 
14. hétfő - november 21. hétfő között, a második félévben pedig a „Vedd könnyedén” című koncertet : ( 2023. 
április 03. hétfő – április 06. szerda között, vagy április 20. csütörtök - április 28. péntek között.) 
A pedagógiai munka céljai a fejlesztendő területeken 
A 2021/2022 tanév végi vizsgák után, a kollégákkal egyeztetve, megbeszéltük a tanszak tanulóinak erősségeit, 
valamint a fejlesztendő területeket.  
Az átlagos képességű tanulók fejlesztendő területei: hangminőség – hangszerkezelés, az otthoni gyakorlás 
növelése. Ebben a tanévben elsősorban a hangminőség – hangszerkezelés fejlesztésére próbálunk nagyobb 
figyelmet fordítani. 
A B-tagozatos és tehetséges tanulók fejlesztendő területe a hangminőség fejlesztése, gondolatok-érzelmek 
kifejezése (B tagozat); alapozó technikai feladatok, hangszerkezelés, zenei stílusok megismerése (tehetséges 
tanulók). A B tagozatos tanulónál a hangminőség fejlesztése lesz a tanév célja, a tehetséges tanulóknál pedig 
alapozó technikai feladatok, illetve a hangszerkezelés fejlesztése. 
A tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztendő területei: kottaolvasás, memória, finommotorika, 
metrumtartás, ujjrendek betartása, ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés fejlesztés, ritmusfejlesztés, 
hallásfejlesztés, stresszoldás, az otthoni gyakorlás időtartamának növelése. Ebben a tanévben a memória és a 
finommotorika fejlesztését igyekszünk előtérbe helyezni. 
SNI, BTMN, autizmus – fejlesztendő területek: memória, kottaolvasás, metrumtartás, ujjrendek betartása, 
ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés fejlesztése, ritmusfejlesztés, hallásfejlesztés, stresszoldás, az órai munka 
hatékonyságának fokozatos  növelése, koncentrációfejlesztés, az otthoni gyakorlás időtartamának növelése. 
Ezeknél a tanulóknál ebben a tanévben az órai munka hatékonyságának fokozatos  növelésére, illetve 
a  koncentráció fejlesztésére igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni. 
Óralátogatásokra elsősorban az önértékelések kapcsán kerül sor. (Hász Melitta és Módra Elvira kolléganő óráit 
látogatjuk.) 
A környezeti neveléssel kapcsolatos attitűdök  
Az idei tanévben is figyelünk a környezeti nevelésre. Igyekszünk  diákjainkban kialakítani a környezettudatos, 
takarékos magatartást és életvitelt. (Pl. szelektív hulladékgyűjtés, digitális tananyag, kottatár használata, 
energiatakarékosság.)  
Éves munkánkban igyekszünk a tanulók figyelmét ráirányítani: vegyék észre a természeti és épített környezet 
szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét.  
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A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés színterei: Hagyományos és nem hagyományos tanórai keretben: 
együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia (egyéni hangszeres, illetve közös órákon; tanszaki 
hangversenyeinken).  
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
Ebben a tanévben is egy B tagozatos tanuló lesz tanszakunkon: Nagy-Nimród Béla (4.o.). (Tanára: Papné Tóth 
Zsuzsanna.)  A „B” tagozatos tanuló tehetséggondozását az előírt óraszámot meghaladó, órarenden kívüli,  heti 
rendszerességű plusz órákkal is támogatja a kolléganő.  
A zongora tanszak tanulóinak kb. 25%-a tanulási problémákkal küzd; vagy SNI-s, BTMN-es, vagy autista. 
Tanszakunkon három kollégánál aránytalanul nagy létszámú ezeknek a tanulóknak az aránya.  
Ezeknek a tanulóknak segítését, felzárkóztatását, előre megtervezett, személyre szabott, könnyített tananyaggal 
végzik a főtárgytanár kollégák. Szükség esetén ezeknek a tanulóknak órarenden kívüli, plusz órák megtartásával 
is segítünk a felzárkózásban. 
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
 Az első félévben, a hagyományoknak megfelelően, szeretnénk megszervezni az össztanszaki hangversenyt 
(2022.november 14. hétfő – november 21. hétfő között). A hangverseny célja: a tanszakunkon zongorázni tanuló 
gyerekek hangszer iránti motiváltságának további fenntartása és az élményszerzés, valamint egymás munkájának 
megismerése.  
A második félévben is szeretnénk hangversenyt tartani. A tavaszi hangversenyünknek közösen választottunk 
témát. A téma: könnyűzenei darabok és könnyedebb hangvételű darabok bemutatása. Ebben a témában már két 
éve is szerveztünk hangversenyt, de a koronavírus járvány miatt nem tudtuk megtartani. Tavaszi hangversenyünk 
címe megegyezik a két évvel ezelőtt választott címmel: „Vedd könnyedén”.  A  koncertet   2023. április 03. hétfő 
– április 06. szerda között, vagy április 20. csütörtök – április 28. péntek között szeretnénk megtartani. A koncert 
célja: a zongorázás iránti motiváltság fenntartása, élményszerzés,  technikafejlesztés, előadókészség-fejlesztés, 
valamint új műfajok megismerése. 
A felsorolt célokon kívül mindkét hangverseny lehetőséget ad a fejlesztendő területek koncentráltabb 
erősítéséhez. 
 
3.4. Egyéb események, programok  

 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
A projekthéten szívesen részt vennénk olyan előadáson, ahol a lámpaláz leküzdésének esetleges módszereit 
ismerhetnénk meg. Előadóként Barkó Juditra gondoltunk. (Barkó Judit: riporter, szerkesztő, műsorvezető, 
újságíró, kommunikációs mentor, az ANTiIZGULIN módszer megalkotója. A lámpaláz leküzdéséről szóló 
könyvének címe: Lámpaláz off – ANTiIZGULIN.)  
A munkatervben megjelölt programok (kezdők meghallgatása, Össztanszaki koncert, „Vedd könnyedén” koncert) 
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 alakulnak. 

 Várható versenyek  
X. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA Oltai Adrienne emlékére 
A verseny időpontja: 2023. március 31-április 2.  
Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 040006 2000 Szentendre, Duna korzó 24. 
 
X. FARKAS FERENC ZONGORAVERSENY 
A verseny időpontja: 2022. november 16-18. 

 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 
Zene világnapi koncert: 2022. október. 
Őszi tanári koncert: 2022. október. 
Össztanszaki hangverseny: 2022.november 14. hétfő - november 21. hétfő között. Kezdők 
meghallgatása: 2022. november 30. szerda, vagy december 1. csütörtök. 
Karácsonyi koncertek: 2022. december. 
Alapítványi farsangi bál: 2023. február. 
Tavaszi tanári koncert: 2023. április. 
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"Vedd könnyedén"  című koncert:  2023. április 03. hétfő – április 05. szerda között, vagy április 20. csütörtök - 
április 28. péntek között. 
 
 
Érd, 2022. augusztus 31. 
 

                                                                                                             
Berg Andrea 

zongora munkaközösség/tanszakvezető 
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG/TANSZAK 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
A tavalyi évben – a korábbiakhoz hasonlóan – váltakozott a jelenléti és az online oktatás. Ebből fakadóan néhány 
programot újra kellett gondolni, mert rajtunk kívül álló okokból nem tudtuk megtartani azokat. Ennek 
figyelembevételével továbbra is kiemelten fontos számunkra, hogy minél több lehetőséget tudjunk biztosítani 
növendékeinknek a szereplésre, ezáltal erősítsük a motiváltságukat a hangszertanuláshoz.  Emellett szeretnénk 
nagy hangsúlyt tenni a szakmai fejlődésünkre, például belső kurzusok lebonyolításával, a gyakornokok 
mentorálásával, a kezdő növendékek közös meghallgatása által gyűjtött tapasztalatok átadásával. 
1.2. Nyári események 
Két év kihagyás után újra megrendezésre került iskolánk zenei tábora június 20-24-ig. Vámosi Éva kollégánk 
június 20-július 2-ig kántorképzőn tanult, augusztus 3-10-ig az esztergomi barokk kurzuson vett részt, melyet Illés 
Szabolcs tartott, augusztus 12-14-ig a szentendrei barokk fesztiválon muzsikált. 
 

2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
A tanulói létszámról még nincs pontos információm, a napokban tartjuk meg a pótfelvételiket. Jelenleg hét tanár 
tanít a vonós tanszakon. A hegedűt oktató kollégák közül egy nyugdíjas kolléganő fél állásban, két gyakornok egész 
állásban és két kolléga szintén félállásban van. Csellót két kolléga tanít félállásban, akik közül az egyik nyugdíjas. 
Idei tanévben egyikünk sem részesül minősítési és önértékelési eljárásban. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
Tavaly ősszel a raktárban lévő hegedűk rendszerezve lettek, így jól átlátható, hogy melyik méretből mennyi 
hangszer áll rendelkezésünkre. Jelenleg a hegedűállományunk kielégítő. A tavalyi beszámoló alapján viszont 
szükségünk lenne jó minőségű ¾-es és 4/4-es csellóra és valamennyi hegedűhúrra. 
 

3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
A lemorzsolódás elkerülése vagy mérséklése állandó feladat minden zeneiskolában, így nálunk is. Személyes 
példamutatással igyekszünk motiválni a növendékeket a színpadi szereplésekre. Ennek egy központi programja 
az áprilisra tervezett Házi Vonós Versenyünk. Továbbra is nagyobb figyelemmel kísérjük kezdő tanulóinkat, közös 
óra keretein belül, szakmai megbeszéléssel egybekötve. A skála-etűd beszámolónkat idén is folytatjuk a 
hangszertechnikai készségek elsajátítása, továbbfejlesztése érdekében. A tavaly évvégi vizsgák értékelése alapján 
arra az álláspontra jutottunk, hogy továbbra sem szeretnénk, ha gyakori lenne a kottából való játékmód a 
beszámolókon. Ehhez szükséges, hogy hamarabb kezdjék el memorizálni a növendékek a megtanulandó műveket, 
hiszen a memória a gyakorlással nemcsak szinten tartható, hanem fejleszthető is. Szintén a vizsgaértékelés 
kapcsán merült fel, hogy idén érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnünk a dinamikai különbségek megmutatására 
egy adott zeneműben, hogy a gyermekek ezáltal is felfedezzék a hangok változatos világát. Ehhez kapcsolódik a 
gyermekek környezeti nevelése, tudniillik, hogy felismerjék a természeti és művészeti szépség rokonságát, 
azonosságát, legyenek nyitottak felfedezni az őket körülvevő világban az élő és élettelen természet hangjait, illetve 
ha felfedezték annak szépségét, akkor legyen gondjuk a környezet védelmére, mert nagy érték rejlik benne. A 
fenntarthatóság elsődleges színteréül a hagyományos tanórai kereteket határoztuk meg. A tanszakon belüli 
kapcsolattartást az IKT eszközeivel fenn tudjuk tartani. 
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
„B” tagozatos növendékeink létszáma az idei tanévben 11 főből áll, melyből egy cselló szakos. SNI-s növendékről 
nincs tudomásom. Az egyéb, problémás tanulóink számára külön tanrendet és követelményrendszert határozunk 
meg és segítjük őket a felzárkózásban. 
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
Jól bevált szokás, hogy a közös tanszaki hangversenyünket novemberben tartjuk. Ez alkalommal az országos 
versenyre készülőknek szeretnénk kiemelt lehetőséget biztosítani a szereplésre. Decemberben minden tanár a 
saját növendékeinek szervez koncertet, ezzel is elősegítve a kisebb közösségek összetartozását. Áprilisban a Házi 
Vonós Versenyen barokk zeneszerzők műveit adhatják elő a növendékek, ahol szeretnénk az egész vonós 
tanszakot megmozgatni, motiválni a zene szeretetére, a hangszeres játékon keresztüli kreativitásra és a zenei 
önkifejezésre. 
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3.4. Egyéb események, programok  
 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

A februári Lukin projekthét keretein belül szeretnénk egy szakmai előadót hívni, illetve részt venni a különböző 
előadásokon, kurzusokon. Minden közös tanszaki koncert vagy meghallgatás alkalmával vonós munkaközösségi 
értekezletet tartunk, ahol megbeszéljük a tapasztalatainkat. 

 Várható versenyek  
Novemberben egy-egy növendéket szeretnénk indítani az Abonyi Bihari János Országos Hegedűversenyen és a 
Galántai Nemzetközi Versenyen. Idén is lesz Házi Versenyünk, melyen barokk zeneszerzők műveiből 
válogathatnak a növendékek. 

 Egyéb  
Lehetőségeink szerint részt kívánunk venni iskolán kívüli programokon, általános iskolai vagy gimnáziumi 
rendezvényeken, hangszerbemutatókon vagy akár városi rendezvényeken is. Az Érdi kamarazenekar szokásos évi 
hangversenyein tanáraink rendszeresen szerepelnek, mivel többen állandó tagjai a zenekarnak. 
 
4. Tervezett programok időrendben 
Szeptember: Órabeosztások, szülői értekezletek lebonyolítása. 
Október: Zenei világnapi hangverseny. 
Október 20-a után: Bemutató tanítás közös óra keretében. 
November 10 után: közös tanszaki koncert (országos versenyre készülő tanulók meghallgatása), „B” tagozatosok 
hangversenye. 
December elején: Szakmai program: Kezdő tanulóink meghallgatása, Saját első félévi tanszaki hangversenyeink 
lebonyolítása, Karácsonyi hangversenyek. 
Január: „B” tagozatosok első félévi beszámolója, Lukin emlékhangverseny. 
Február: Lukin projekthét, Farsangi hangverseny. 
Március 20-a után: skála-etűd beszámolók. 
Április: Házi vonós verseny (Barokk zeneszerzők műveiből) 
Május: Év végi tanszaki hangversenyek, Vizsgák lebonyolítása. 
Június: Évzáró. 
 
Érd, 2022. augusztus 31. 
 

                                                
                                                              

Farkas Erzsébet 
Vonós munkaközösség/tanszakvezető  
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FÚVÓS MUNKAKÖZÖSSÉG/TANSZAK 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az előző tanév fő feladata a közönségnevelés és a koncertlátogatásra való visszaszoktatás volt. A program 
értékelésekor azt a következtetést vontam le, hogy ha később közös koncertlátogatást szervezünk érdemesebb azt 
délelőtti matiné hangversenyekre szervezni. A program a tanévben megvalósult, nem kívánjuk folytatni.   
Ebben a tanévben a vizsgaanyagok felülvizsgálata esedékes, az év végi vizsgák értékelésének ismeretében. Egyes 
tanárok és növendékek a vizsgaanyagot túlteljesítették.  Többen igénylik a skálázás újbóli visszavezetését, ami 
könnyítésként a tantervek előző átvizsgáláskor ki lett húzva. Mások nem játszottak etűdöt, csak kamaraművet. 
Ezért igény mutatkozik arra, hogy az etűdöket alacsonyabb évfolyamokban is kamaraművekkel helyettesíthessük.  
A tanszak tanárai nem támogatják felvetésemet: az etűd és skálavizsga különválasztását az év végi vizsga keretein 
belül. 
Dolgunkat az is aktualizálja, hogy az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja átdolgozásra 
kerültek. A tanév feladata lesz ezeknek az új tanterveknek átvizsgálása, és összehasonlítása eddig használatos helyi 
tanterveinkkel. A helyi tantervekből át kell emelnünk sajátosságainkat, de lényegében nem változtatva az új 
tantervek által megszabott követelményeken.  
Többen jelezték, hogy a tanulók elszoktak a színpadi jelenléttől és vizsgaszituációktól, érezhető volt a vizsgákon 
az izgulás, szorongás. Ezért szeretném, ha a projekthét egyik előadása kitérne a lámpaláz leküzdésének 
problémájára. 
 
1.2. Nyári események 
Baranyi Anita is elvégezte a Metronóm Közhasznú Kft. által szervezett 120 órás továbbképzést, így 
diplomahangszere mellett furulya, klarinét, és szaxofon hangszereket is taníthat. Petrus-Bölöni Júlia 3 hetes 
művészeti tábort szervezett, rendezett és bonyolított le Érden. Rácz Balázs „B” tagozatos növendéke Bartos Abigél 
részt vett és 1. helyezést kapott a XVII. Dunaföldvári Nemzetközi klarinét, szaxofon és tárogató táborban. Rácz 
Balázs tanárként vett részt a táborban. 
 

2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Ebben a tanévben előreláthatólag 147 növendék tanul a tanszakon: 68 furulyás, 41 fuvolista, 15 klarinétos, 5 
szaxofonos, 8 trombitás, 3 kürtös, 2 harsonás, 3 tenorkürtös, 1 baritonkürtös, 1 tubás.  
Tanáraink személye és aránya is változott: jelenleg 4 fuvolatanár, 3 klarinét-szaxofon tanár, és 3 rézfúvós szakos 
kolléga dolgozik intézményünkben, illetve egy kolléga tanít furulyát a Móra Ferenc Általános Iskolában sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek. Baranyi Anitának önértékelése lesz.  
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A Felső u. 45.ös Kamaraterembe érdemes lenne egy hangszigetelő előtétfalat felhúzni, a másik tanterem irányába, 
vagy akár mindkét irányból. A 10-es teremben szintén visszatérő probléma az üvegajtón az áthallás, ide egy 
hangszigetelő belső ajtót szeretne az itt tanító szaktanár. A trombitát, altfuvolát és a basszusklarinétot említették 
meg a kollégák, hogy jó lenne beszerezni, ha van rá lehetőség. Fuvolatanáraink Kiss Bea: A hangok mindenhol 
laknak című kiadványát szeretnék beszerezni könyvtárunk számára. 
 

3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Ebben a tanévben kiemelkedő pedagógiai feladatunk lesz a szükséges tanmenetek megírása, már szeptemberben 
72 órás tanmenetet kell feltöltenünk minden növendékről. Mivel nagy tanszak vagyunk, nagyon kevés kidolgozott 
tanmenetünk van. Nagy szükség lesz a kollégák együttműködésére. Sok tanmenetnek nem lesz előzménye, nem 
fog ráépülni az előző évfolyamokra, mert azoknak még nem kellett elkészülnie. A folyamatosság és ráépülés elvét 
ennek ellenére alkalmaznunk kell. 
Október hónapban fogjuk megtartani korábban hagyományos közös óráinkat. 
Pedagógiai feladatunk lesz a vizsgakövetelmények átvizsgálása, és az új 2022. 09. 01.-től hatályos tantervek 
összehasonlítása az eddigi helyi tantervekkel. Az új tantervek követelményeitől csak a helyi sajátosságaink 
mértékében térhetünk el.   
A második félévben regionális fuvolaversenyt fogunk szervezni, amit Tóth Ferenc fuvolatanárunkról szeretnénk 
elnevezni, aki kiemelkedő eredményeket ért el növendékeivel az iskola történetében. 
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A kezdők hangversenyét ebben a tanévben is megtartjuk két részletben, szerencsére itt már behoztuk 
elmaradásainkat. Ezen felül a versenyek előtt továbbra is felkészítő fúvós tanszaki koncerteket szeretnék 
szervezni, ahol nem csak versenyző gyerekek szerepelhetnek. 
Figyelünk a környezeti nevelésre. A személyi higiénia fontossága hangsúlyos, a fúvós hangszerek megóvását segíti, 
ha tiszta kézzel nyúlnak a növendékek hangszerhez. A hangszerek szükséges karbantartását, az első órákon a 
növendékekkel átbeszéljük. Rendszeresen átvizsgáljuk hangszereink állapotát, ami karbantartást lehetséges 
elvégzünk, ha szükséges hangszerész szakemberhez fordulunk. Ezzel hangszereink élettartamát jelentősen 
meghosszabbítjuk.  A fúvós hangszereknél a fúvókák és fejek tisztasága is fontos. Ezeknek a gyakorlás előtti 
leöblítése, átmosása, a szájbetegségek elkerülése miatt indokolt. A körmök állapota rendre előkerül a hangszeres 
órákon. A hulladékot szelektíven gyűjtjük, a teremben csak szükség esetén használjuk a világítást. Rendszeresen 
gondoskodunk a terem levegőjének cseréjéről. A tanszak tanárai között a közlekedésre többen is környezetbarát 
járműveket közlekedési eszközöket használnak, ezzel is példát mutatva a növendékeknek. 
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
Ebben a tanévben 12 „B” tagozatos növendékünk lesz: 9 fuvolista, 1 klarinét, 1 trombita, 1 tenorkürt tanszakos. 
Trombitás növendékünk a nyáron állandó fogszabályzót kapott, így valószínűleg nem fogja tudni teljesíteni a „B” 
tagozat követelményeit. A fúvós tanszakra valószínűleg továbbra is 7 SNI-s és 2 BTMN-es növendék jár.  Ebből öten 
a Móra Ferenc Általános Iskolában járnak zeneoktatásra. Az év végén értékelhetetlen vizsgát tett trombitás 
növendék, javaslatom ellenére, szaxofon hangszeren fog továbbtanulni. 
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
2023. Február 20. hétfő – A regionális fuvolaversenyen résztvevők hangversenye 
2023. Február 27. hétfő - A regionális fuvolaversenyen résztvevők hangversenye 
2023. Március 27. hétfő - Kezdők hangversenye 1. - Központ 
2023. Március 28. kedd - Kezdők hangversenye 2. - Kőrösi iskola 
2023. Április 13. csütörtök – Országos Fuvola-Duó versenyen résztvevők hangversenye 
2023. Április 17. hétfő - Országos Fuvola-Duó versenyen résztvevők hangversenye 
 
3.4. Egyéb események, programok  
 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
Petrus-Bölöni Júlia előadása a projekthéten a Kőrösi Csoma Sándor Iskolában lenne délután a Színes hangok 
módszerről. 
Ezenkívül Romos Zsolt előadását szeretném, ha a projekthéten elhangzana. 
A hangszeres készség- és képességfejlesztés, az aktív jelenlét, a gyakorlás. 
2.1.: A mozgásfejlesztés jelentősége, a motorikus képességek (finommotorika) elmélyítésének lehetőségei. 
Korai mozgáskoordináció fontosságának veszélyes leértékelődése napjainkban, a gyermekek mozgásfejlődését 
érintő káros hatások. A minimum – maximum elv, a figyelem intenzitása, a helyes tempó megválasztása, a testi és 
pszichés állapotok kezelése, a zenei „mintamodell” kialakításának fontossága. 
2.2.: „Ráhangolódás” a hangszeres tevékenységre, a tanári előkészítés. 
A bal- és jobb agyfélteke funkciói, azok jelentősége, a területek harmonizálása. A „bemelegítés” fontossága, az 
izomzat és az idegrendszer felkészítése a hangszeres játékra. Az összpontosítás és a belső hallás képességének 
növelése. 
2.3.: A „lámpaláz” fiziológiai funkciói. 
A lámpaláz szerencsére nem pathologikus, sőt szükséges és hasznos jelenség. Hogyan hozhatjuk szervezetünket 
olyan állapotba, hogy a teljesítmény maximumát tudja nyújtani a feladat végzésekor. 
 
 Várható versenyek  
Március 4. „Tóth Ferenc” Regionális Fuvola és Fuvola-Duó Verseny 
Április 21-23. Országos Fuvola-Duó Verseny – Balassagyarmat 
 
 Egyéb  
A kihelyezett tagozatok felkéréseinek eleget teszünk és szívesen tartunk hangszerbemutatókat óvodákban és 
egyéb helyszíneken. 
 

4. Tervezett programok időrendben 
Szeptember: Szerveződés, tanszakok felállása 
Október: Közös órák 
December: Első félévi tanszaki koncertek, részvétel a központi karácsonyi koncerten 
Január: B-tagozatosok vizsgája, Első félévi koncertek. Részvétel a Lukin napok rendezvényein. 
Február: Részvétel a farsangi rendezvényen 
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                  Projekthét: Petrus-Bölöni Júlia és Romos Zsolt előadása 
2023. Február 20. hétfő – A regionális fuvolaversenyen résztvevők hangversenye 
2023. Február 27. hétfő - A regionális fuvolaversenyen résztvevők hangversenye 
Március 4. „Tóth Ferenc” Regionális Fuvola és Fuvola-Duó Verseny 
Március 27-28: Kezdők hangversenye 
2023. Április 13. csütörtök – Országos Fuvola-Duó versenyen résztvevők hangversenye 
2023. Április 17. hétfő - Országos Fuvola-Duó versenyen résztvevők hangversenye 
Április 21-23. Országos Fuvola-Duó Verseny - Balassagyarmat 
Május: Felkészülés a vizsgákra, második félévi hangversenyek 
Június: Vizsgák, zenei tábor 
 
 
Érd, 2022. augusztus 31. 

 
Zwickl Ágoston 

Fúvós munkaközösség/tanszakvezető 
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VEGYES MUNKAKÖZÖSSÉG/TANSZAK 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1 Helyzetelemzés 
1.1 Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
 A tavalyi év legfontosabb feladatának azt a célt tűztük ki, hogy megvalósítsuk az előző évben betervezett, viszont 
a járványügyi helyzet miatt elmaradt koncerteken és versenyeken, valamint az iskola hagyományos eseményein 
való részvételt. Ez a második félévtől volt teljesíthető. A növendékek megtartását szintén folyamatos feladatnak 
tartjuk, és természetesen a növendéklétszám növelését is, amit a gitár szakon sikerült elérni. 
Gitáros szakmai találkozó is csak online sikerülhetett, amit ebben az évben személyesen szeretnénk megtartani. 
Magánének szakon sikerült a tanszaki koncertek mellett, a második félévben a „Kezdők” és a „Haladók” koncertjét 
megrendezni. A tavalyi feladatokból kiindulva, az idei évben esedékes a tanszakok közötti folyamatos 
kapcsolattartás, a Vegyes Munkaközösségi koncertek megtartása, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Az 
óralátogatások a gitár szakos kollégáknál eredményesek voltak, az idei évben is szeretném folytatni a többi 
kollégánál is. 
 
1.2 Nyári események 
A Vegyes Munkaközösségen belül a harmonika tanszak tanára Szokolai Zoltán és növendéke Patarcsits Bálint 
vettek rész egyhetes Landesrat Német Nemzetiségi harmonika táborban július elején, Dunabogdányban. 
 
2 A tanév indításának feltételei 
2.1 Személyi feltételek 

- Gitár tanszak: 67 fő, B-s 1 fő, SNI-s 1fő, BTMN-es 2 fő 
- Harmonika tanszak: A-tagozat 11 fő, B-s 1 fő, SNI-s 1 fő, BTMN-s 2 fő 
- Magánének tanszak: A- tagozat 18 fő B-s 2 fő, szab.vál. 2 fő 
- Ütő tanszak: 22 fő, B-s 1 fő, SNI-s 1 fő, szab.vál. 1 fő  

A tanárok létszáma 7 fő, ebből 3 fő gitár szakon tanít. Urbán Tibor és Szabó Vincent kollégáim teljes óraszámban 
tanítanak, Bögöthy Ádám kollégám 90%-ban tanít. Harmonika szakon Szokolai Zoltán kollégám 60%-ban tanít. 
Magánének szakon továbbra is Szóka Júlia tanít teljes óraszámban. 
Ütő szakon változatlanul 50%-ban  megosztva tanít Madarászné Vajda Éva és Tekula Ádám . 
Ebben az évben Szóka Júlia Magánének szakos kolléga önértékelésen vesz részt. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A hangszerállomány tekintetében, a Harmonika szakon szükséges lenne a hangszerek javítása és 441 hertzre való 
hangolása. Ütő szakon lenne szükség egy kisdob-állványra és egy kisdob-székre, amit az alapítványi igények 
benyújtásával lehetőség nyílik megoldani.    
 
3 A tanév fő feladatai 
3.1 Kiemelt pedagógiai feladatok   
Az idei évben kiemelt pedagógiai feladatunknak tartjuk, hogy novemberben megszervezzük a vegyes tanszak 
összes kolléga kezdő növendékeinek meghallgatását, majd értékelését. 
A cél, hogy egymás növendékeit is meghallgassuk, értékeljük a hallottakat, és ezzel erősítsük az egymás közötti 
kapcsolatot, párhuzamba állítva a felmerülő szakmai kérdéseket, mint egy közös órán. Tervezzük, hogy a gyerekek 
is részt vegyenek az értékelő munkában, akár egy interaktív közös óra keretei között. 
Az iskola hagyományos rendezvényein való részvétel változatlanul feladatunk. Gitáros szakmai találkozó 
megtartása, személyesen. Téma: „kreativitás fejleszthetősége”, speciális módszerekkel, megoldást kereső 
gondolkodás kialakítása, figyelembe véve a növendékek életkori sajátosságait, érdeklődését, tehetségét. 
Fő feladatunknak tartjuk a szakmai oktató-nevelő munkánk során figyelembe venni a pedagógiai program és a 
helyi tanterv meghatározó módszereit. így pld. a digitális oktatást is mint olyat tudatosítanunk és alkalmaznunk 
kell a szakmai munkánk során. Jobban ki kell használnunk az iskolai digitális kottatárat minden szakon. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a komplex személyiségfejlesztésre. 
A tavalyi év végi vizsgák értékelése alapján a következő zenepedagógiai feladatokat tűzte ki a Vegyes 
munkaközösség tanszakokra lebontva:  
Ütő tanszak: A növendékek jelentős részénél fejlesztendő terület, a kellően kifejező szuggesztív zenei interpretáció 
és különböző dinamikai tartományok árnyalt használata. Ezenkívül a ritmikai pontosság és tempótartás nagyobb 
odafigyeléssel.  
Gitár tanszak: A fő pedagógiai feladat a helyes test és hangszer tartása, illetve a zeneművek tempójának helyes 
megválasztása és megtartása.  
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Harmonika tanszak: Fontos feladat, a növendékek motiváltságának megtartása, a versenyeken, rendezvényeken 
való részvétellel.  
Magánének tanszak: Zenepedagógiai feladat, az izgalmi állapot leküzdése helyes légzéssel, melynek kapcsán 
stabilizáljuk a mély légzés ( hasi) és a lengő bordák helyzetét, ezenkívül a zeneművek előadása során több 
dinamikai árnyalat zenei megformálásának megvalósítása.  
 
Az idei évben  a Vegyes  munkaközösség minden tanára azon van, hogy a környezettudatos nevelés  szemléletét 
érvényesítsük a diákokon keresztül. Igyekszünk kihasználni a digitális kottatárat. A digitális pedagógia során 
alkalmazzák a növendékek az IKT eszközöket ,mely során információhoz jutnak. 
 
3.2 Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
Ütő szakon: 1fő B-s növendék, 1 fő SNI-s autizmus spektrumzavaros növendék 
Gitár szak: B-s növendék 1 fő, SNI-s növendék 1 fő, BTMN-s 2 fő 
Harmonika szak: B-s növendék 1 fő, SNI-s növendék 1 fő, BTMN-s 2 fő 
Magánének: B-s növendék 2 fő 
 
3.3 Tanszaki hangversenyek  
Munkaközösségi Hangverseny: 2022. November 22. kedd 17.00- „Kezdők Meghallgatása,”- valamennyi kolléga 
kezdő növendékeinek Kamaraterem. 
Munkaközösségi Karácsonyi Koncert: 2022. 12. 19 – 18.00 Epicentrum 
Tavaszi Munkaközösségi Hangverseny: 2022. Március 27. Hétfő 18.00 Központi épület, Felső u.33 
 
 
3.4 Egyéb események, programok  

 Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
- Gitáros szakmai találkozó 
- Lukin projekthét 
- Vegyestanszaki megbeszélések, első, második félév 
 Várható versenyek 

VI. Pécsi Harmonika Fesztivál 
Szeged-Harmonika Verseny 
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny 
XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny 
Szolnok Országos Ádám Jenő Dalverseny 

 Egyéb  
A korábbi évekhez hasonlóan, minden fellépési lehetőség ide tartozik, ahol növendékeink közismereti 
iskolájukban, vagy más helyszínen fellépnek, és természetesen a tanár felkészítő munkájával segíti a növendéket.  
2022. szeptember 13-án Újvidéken az elmúlt év csoportgyőzteseinek rendeznek Harmonika Kamarafesztivált, ahol 
a Molnár Duó képviseli iskolánkat. 
2023. február Albertirsa – Országos Harmonikatársaság jutalmazása a tavalyi év eredményei és Gálakoncert 
/Patarcsits Bálint 
2023. július Bátaapáti-IV.Harmonikatábor 
Budapest Ficher Anni Zeneiskola Téli-Tavaszi Országos Harmonikafesztivál/Ernyei -féle / 
2022. november Budapest Bartók Béla Konzervatórium őszi zenei tábor keretén belül: Harmonika Fesztivál 
 
4 Tervezett programok időrendben 
Október - Zenevilágnapi hangverseny 
Október 24. - Gitáros szakmai találkozó 
Őszi tanári hangverseny 
Október 30. Pécsi Harmonika Fesztivál 
Október - Szegedi Harmonika Verseny 
November 22. -Vegyes tanszaki kezdők meghallgatása, értékelése 
November - B-tagozatosok meghallgatása 
December 12. 19. 18.00  Karácsonyi Koncert Epicentrum  
Január-B-tagozatos tehetségkoncert 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából hangverseny 
Február – Lukin projekt hét 
Február- farsang 
Február-Albertirsa-Országos Harmonikatársaság jutalom osztása a tavalyi év   eredményeiért és Gálakoncert 
/Patarcsits Bálint 
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Március 27. - Vegyestanszaki koncert 
Lukin Csalogány Népdaléneklési fesztivál 
Április - Országos Keönch Boldizsár Énekverseny Balassagyarmat 
Tavaszi Tanári Koncert 
Május 20-21 Országos Ádám Jenő Dalverseny Szolnok 
Június-Év végi vizsgák 
 
Érd, 2022. augusztus 31. 
 

                                                                                                             
Dr. Csiginé Szóka Julianna 

Vegyes munkaközösség/tanszakvezető 
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ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
A néhány éve beindított közös óralátogatásokat a tavalyi tanévben a vírushelyzet miatt nem tudtuk megszervezni 
az első félévben, viszont a második félévben sikerült ellátogatnunk egymás óráira. A kihelyezett tagozatokon 
voltak olyan napok, amikor nem volt tanítás az iskolákban, ezeket az alkalmakat használtuk ki arra, hogy egymás 
óráin hospitáljunk. Az idei évben több közös óralátogatást szeretnénk megszervezni, lehetőség szerint akár egy 
másik intézménybe is szívesen ellátogatnánk. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az új kolléganőknek segítséget 
nyújtsunk a szakmai feladatok ellátásában, és megismertessük őket a helyi sajátosságokkal. 
Az iskolai kórusunkat sikerült újraindítani, közel 30 lelkes lány járt ebbe a kis közösségbe. A megkezdett munkát 
az idén folytatjuk, az új növendékek beilleszkedését segítjük. Szeretnénk kapcsolatot kialakítani az Érdi VMG 
kórusával és vezetőjével, Vinczeffy Adrienn-nel.  
 
1.2. Nyári események 
A nyáron nem vettünk részt továbbképzéseken és kórusunk sem szerepelt.  
 
2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Az elméletórák oktatását hat kolléganő végzi iskolánkban. Három teljes állásban dolgozó kolléganőnk: Haász Csilla, 
Lehotka Ildikó és Perger Judit. 60 %-ban XY, óraadóként pedig Tóthné Takács Krisztina látja el a feladatokat. 
Molnár-Farkas Magdolna igazgatóhelyettesi munkája miatt csak két csoportot tud tanítani. Tanítási helyszíneink 
a Zeneiskola központi épületén kívül: Érdligeti, Túr utcai, Kőrösi, Gárdonyi és Marianum, Teleki és Móra iskola.  
 
Tanáraink a következő helyszíneken tanítanak: 
Haász Csilla: Központ, Túr utca, Érdligeti iskola 
Lehotka Ildikó: Központ, Kőrösi iskola  
Molnár-Farkas Magdolna: Központ  
Perger Judit: Gárdonyi iskola, Marianum, Teleki iskola 
X.Y. : Központ, Kőrösi iskola 
Tóthné Takács Krisztina: Móra iskola. 
 
 Az idei tanévben 43 elméleti csoportot indítunk: 
 Központ – 20 csoport 
 Érdliget – 5 csoport 
 Túr utca – 2 csoport 
 Kőrösi – 6 csoport 
 Gárdonyi – 3 csoport 
 Marianum – 6 csoport 
 Móra – 1 csoport.  
 
Az idei tanévben két kolléganőnk (Haász Csilla és Perger Judit) vesz részt önértékelési eljárásban. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
Hangszer-ellátottságunk a tavalyi tanévben minden kihelyezett tagozatunkon megoldott volt. 
Több termünkben helyeztünk el zenei témájú tablókat, az 1-es terembe új polcokat szereltettünk be, és egy szép 
szőnyeget is vettünk. Nagy örömünkre a második félévben állami támogatással mindannyian egy kiváló minőségű, 
új laptopot kaptunk. Ehhez még szükséges lesz egy átalakító vezetéket beszerezni, hogy a kivetítőt is tudjuk 
használni. 
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Az idei év kiemelt feladata az, hogy segítsük az új kolléganő/kolléganők beilleszkedését.  
Terveink szerint egy új előképzős csoportot indítunk a Teleki iskolában, amelyet Perger Judit kolléganőnk fog 
tanítani. 
Endrődi Hajnalka távozása miatt a ZMG-s csoportokat átszervezzük.  
Az Érdi VMG kórusával felvesszük a kapcsolatot. 
Az évvégi teszteket digitalizáljuk, a hiányzó vizsgateszteket elkészítjük. 
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A tanév során átdolgozzuk a helyi tantervet. 
A tavalyi év végi vizsgák, tesztek értékelése alapján a következő zenepedagógiai feladatokat tűzzük ki célul 
tanszakunkon: Általánosságban elmondható, és a tapasztalatok is azt igazolták, hogy tanulóinknak nehézséget 
okoz a hangnemekben való gondolkodás, továbbá nehezen értik meg a hangközök, hármashangzatok felépítését. 
Célunk az, hogy a gyerekeknek ez sokkal érhetőbb, élménytelibb legyen, ehhez viszont szükség van a hangszeres 
tanárok segítségére is. Szeretnénk, ha a hangszer –és szolfézsoktatás közeledne egymáshoz, és hogy szorosabbá 
váljon a két tantárgy közötti kapcsolat. Erre irányuló továbbképzéseken lehetőség szerint részt veszünk, továbbá 
szeretnénk egy közös szakmai konzultációt is elindítani iskolánkban.  
A kiemelten tehetséges, B tagozatos tanulóink vizsgáin azt a következtetést vontuk le, hogy a dallamírási feladatok 
nehézséget okoztak. Emiatt arra kell törekednünk, hogy minél előbb kialakítsuk ezt a készséget tanulóinknál, ezért 
több ritmus- és dallamdiktálási feladatot kell beiktatni az órákba.  
Fontos célkitűzésink közé tartozik még az is, hogy tanulóinkat ösztönözzük opera- és koncertlátogatásokra.  
Tanszakunkon az idei tanévben is törekszünk arra, hogy a tanulóink óvják és védjék környezetünket. Ösztönözzük 
őket arra, hogy lehetőség szerint könyvtári kottákat és a digitális kottatárat használják. Ezekkel a megoldásokkal 
nem kell feltétlenül megvásárolni az új tankönyveket. Az elméleti tanórák végén felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 
a szemetet dobják ki a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő szemetesbe, illetve mesélhetünk a gyerekeknek a régi 
népszokások kapcsán arról, hogy őseink nem szemeteltek, mindent újrahasznosítottak. A mai korban is ez nagyon 
fontos lenne. Régi, már nem használt füzetlapokra is lehet írni, rajzolni. Az elfogyasztott almacsutkát pedig rá lehet 
dobni a kertünk virágjaira, ezzel tápláljuk a növényeket is. A feleslegesen használt világítást is megemlítjük, amikor 
nincs rá szükség, akkor le kell kapcsolni a villanykapcsolót. 
 
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
Tanszakunkon néhány év óta külön tanórán tudunk foglalkozni az SNI-s tanulókkal. A megnövekedett 
csoportlétszámok és Endrődi Hajnalka tanárnő távozása miatt – terveink szerint – az idei tanévben sajnos nem 
indítunk külön csoportot ezeknek a tanulóknak, de az elmélet órákon különös figyelemmel kísérjük fejlődésüket.  
A „B”-tagozatos és a zenei pályára készülő tanulókkal az idén három csoportban foglalkozunk.  
 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
Kórusunk az idén várhatóan több alkalommal is fellép: decemberben az iskolai karácsonyi koncerten, és az év végi 
kamaracsoportok koncertjén.   
 
3.4. Egyéb események, programok 
Január végén az ismeretterjesztő előadásunkat az idén már remélhetőleg élőben tarthatjuk meg.  
Március végére tervezzük a Lukin Csalogánya népdaléneklési versenyünket. 
 
4. Tervezett programok időrendben 
 
Szeptember  
Szolfézscsoportok kialakítása és elindítása. Szülői értekezletek megtartása. Az új kollégák szakmai támogatása. 
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. 
Február  
Részvétel a projekthéten.   
Március  
Lukin Csalogánya népdaléneklési verseny.  
Április  
Felkészülés az év végi vizsgákra, beszámolókra, tesztek megíratása.  
Május  
Összefoglaló órák megtartása, alap- és záróvizsgák lebonyolítása.  
Június  
Zenei táborban való aktív részvétel.  
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Érd, 2022. augusztus 31. 
 

Haász Csilla 
zeneismeret–

munkaközösség/tanszakvezető 
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LUKIN FÚVÓSZENEKAR 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 

1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
A Landesrat által szervezett Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye 2023. április 23-án lesz Móron. 
Amennyiben megfelelő létszámmal ki tudunk állni és fel tudunk készülni, szeretnék rajta indulni, mivel már az 
előző tanévben elkezdtünk rá gyakorolni, darabokat kerestem, hangszereltem. De ha anyagi okok nem tennék 
lehetővé részvételünket, vagy az Országos Zenekari Versenyen való részvételünk miatt nincs lehetőségünk erre a 
versenyre felkészülni, le tudok mondani az indulásról.    
Létszámunk csökkenése, hogy megállítható-e, és lesznek-e új tagjaink, ezt a tanév elején a zenekarra járó 
növendékek pontos névsorának hiányában még nem tudom.  
Történtek változások a fúvós tanszakon a tanári karban, ami járhat pozitív, illetve negatív hatásokkal is. Járhat 
akár a régi növendékek lemorzsolódásának veszélyével is, de remélem, inkább új lendületet kapnak a rézfúvós 
tanszakok, illetve a szaxofonon tanulók létszáma is nő, és ez a zenekar létszámára is hatással lesz. 
Az év eleji iskolatanácson elhangzott, hogy az iskola vezetősége és a zeneismeret munkaközösség gondolkodik a 
zenetörténet-zeneirodalom egyéni tanrend engedélyezésének szigorításában, ezt az év végi beszámolómban 
kértem. 
A próbák hivatalosan is péntek esti időpontra kerültek, a Felső utca 33-as épület 1-es termébe. Ez természetesen 
nem mindenkinek jó, egyeseknek a régi szombati időpont volt a megfelelőbb, de hosszú távon úgy gondolom, több 
előnnyel jár.  
Ilyen előny, hogy a fafúvósoknak újra fafúvós, mégpedig fuvola szakos tanár tartja a szólampróbákat, ami 
motiválhatja a szólampróbákon részt vevő tanulókat. Másik előny, ha az Országos Zenekari Versenyen való 
részvételhez egy projektzenekarban gondolkodom, tekintettel arra, hogy a Százhalombattai Zeneiskola 
fúvószenekara is pénteken próbál. Így csak a próbahelyszínen kell módosítani. 
 
1.2. Nyári események 
A nyáron a Filharmónia szervezésében egy német tartományi válogatott fúvószenekar (Kreisjugendmusikkapelle 
Biberach) járt Magyarországon. Ingyenes Budapesti koncertjét a Nemzeti Múzeum előtt augusztus 18-án 
zenekarunk több tagja is meghallgatta. Ezenkívül nyári lehetőségről (JAO Musikwoche Városlőd, ÉMNÖSZ Ifjúsági 
Projektzenekar) is tájékoztattam a zenekar tagjait, de tudomásom szerint nem vettek részt ezeken a táborokon, 
próbaalkalmakon.  
 

2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
A zenekarra járó növendékek pontos létszáma még nem ismert, bizakodó vagyok, hogy lesznek új növendékek és 
a régiek is megmaradnak. A szólampróbákat ebben a tanévben az ütősöknek Madarászné Vajda Éva, a 
fafúvósoknak Vida Orsolya, és rézfúvósoknak Zwickl Ágoston tartja. 
 
2.2. Tárgyi feltételek 
A tanítási eszközök, felszerelések megfelelőek, igaz: újabb jogtiszta kottákra mindig szükség lenne, főleg a 
versenyen való részvételhez. Az összpróbák és rézfúvós szólampróbák helyszíne péntekenként a Felső u. 33-as 
épület 1-es terme, az ütő szólampróbák, igaz nem pénteki napon, ugyanitt a 14-es teremben lesznek. A fafúvós 
szólampróbák helyszíne pénteken a Felső u. 45.-ös épület 10-es terme. Az ütőterem előtti új rámpa segíti a 
hangszerek könnyebb szállítását.  
 

3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Kiemelt pedagógiai feladat a növendéklétszám emelése mellett a versenyekre való felkészülés. Az Országos 
Zenekari Versenyen csak akkor tudunk eredményesen szerepelni, ha több zeneiskola és zenekar összefog, és 
nagyobb létszámú együttessel indulunk. Ezért kapcsolatainkat a környező zeneiskolákkal erősítenünk kell. 
Elsősorban a régió fúvószenekarjaira gondoltam, Százhalombatta és a rendező Budafoki zeneiskola 
fúvószenekarából projektzenekart kellene létrehoznunk. Ez ügyben megkerestem Szabó János és Bolla Gábor 
zenekarvezetőket, akik nem zárkóztak el kérésemtől. Természetesen az adott iskolák intézményvezetőinek is 
egyeztetniük kell ez ügyben. 
Egyénileg azért sem tudnunk indulni, mert tagjaink nem esnek a gyermekzenekari kategóriába, nincs elég 2008. 
június 01. után született növendékünk.  
Ifjúsági fúvószenekarként részt venni pedig sokkal nehezebb, mert erősek a vetélytársak, itt egyébként 2001. 
június 01. után született, az iskolával jogviszonyban lévő tanulókkal lehet indulni. Az együttesek létszáma mindkét 
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kategóriában 16 főnél kevesebb nem lehet, egyéni indulásunknál jelenleg ez is kizáró ok lenne. A kisegítők 
létszáma nem lehet több az együttes létszámának 10%-ánál. A kisegítő a nevező iskola (iskolák) volt növendéke is 
lehet. A kisegítők kora - a gyermek fúvószenekar (D) esetén 2005. június 1-jén és utána születettek lehetnek, az 
ifjúsági fúvószenekar (E) esetén azonos a kategóriában meghatározottal (2001. június 1-jén és utána születettek).  
A környék zeneiskoláiból létrehozott projektzenekarnál utazási költségek vannak, illetve megfelelő méretű 
próbatermet kell biztosítani, amire nálunk központi jól megközelíthető helyként a Szepes Gyula Művelődési 
Házban lenne lehetőség. Ennek bérlése költségekkel jár, ezért valószínűleg közös próbáinkat Százhalombattán, és 
Budafokon lenne érdemes tartani. Egy-két alkalommal Érden is szeretnék termet igényelni. A válogató vágatlan 
digitális videófelvétel elkészítésével történik, amit 2023. január 23.-ig kell postára adni.  
Részvételünk erősen átgondolandó, és részletes közös tervezés szükséges a megvalósításhoz.  
A Landesrat által szervezett Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenyén talán több értelme lenne egyénileg 
elindulnunk, mert itt korábban is értünk el eredményeket. De a legutóbbi 2019-ben elért arany minősítéskor szép 
számmal játszottak zenekarunkban külső kisegítők amit, – mivel jelenleg a belső kasszánk a nagydob javítása és a 
Hősök napjai kisegítők miatt üres– , már nem tudok biztosítani. 
Itt ifjúsági zenekarnak számít az a zenekar, ahol a tagok a 24. életévüket még nem töltötték be. 
Az ifjúsági zenekar összlétszámának 20%-a lehet 24 év feletti! 
A kisegítő zenészek létszáma nem lehet több a minősítőre érkező együttes létszámának 20%-ánál.  Ami 
elbizonytalanítja részvételünket, hogy a verseny időpontja az Országos Zenekari Verseny döntőjét követő héten 
van.  
A versenyeknél felmerülő nehézségek miatt, – amennyiben egyiken sem sikerülne részt venni –, kiemelt 
pedagógiai célunk módosulhat a városi és zeneiskolai rendezvényeken való tisztességes helytállásra. 
 
3.2. Tanszaki hangversenyek  
A zenekar az előző tanévben a Szepes Gyula Művelődési Ház által szervezett városi ünnepségeken, a zeneiskola 
koncertjein, városi rendezvényeken: a Magyarok Vásárán, Érd Körbén, emellett nemzetiségi versenyen szerepelt. 
Ez ebben a tanévben sem lesz másként. Célunk elsősorban a város kulturális életében való részvétel. Ezt nagyban 
segítené, ha képviselhetnénk Érdet Kolínban, Érd új csehországi testvérvárosában, ahol jelentős fúvószenei 
fesztiválokat rendeznek. 
 
3.3. Egyéb események, programok  
 Várható versenyek: 
 A Magyarországi Német kiszenekarok országos találkozója 2022. november 6.-án lesz a Csepeli Munkásotthon 
Művelődési Házban a Landesrat szervezésében. 
Az Országos Zenekari Verseny döntője 2023. április 14.-16.-ig lesz a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú 
Zeneiskola és Általános Iskolában.  A versenyre egy, vagy több alapfokú művészeti iskola által közösen 
működtetett együttesek jelentkezhetnek, melynek tagjai tanulói jogviszonyban vannak a nevező intézményekkel. 
A válogató anyagát 2023. január 23.-ig kell postára adni. 
A Landesrat által szervezett Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye 2023. április 23-án lesz Móron. 
 
 Egyéb  
Érd új testvérvárosával a Csehországi Kolínnal való kapcsolattartásban, amennyiben szükség lesz ránk, 
rendelkezésre állunk. 
Van egy írásbeli meghívásunk Tótvázsonyba, Tótvázsony polgármesterétől, de még nincsenek ezzel kapcsolatban 
konkrétumok. 
 

4. Tervezett programok időrendben 
Október:  
Okt. 6. -Aradi vértanúk ünnepsége – felkérés esetén 
Okt. 8. - Magyarok Vására – felkérés beérkezett, de családi okok (esküvő) miatt nem tudtam vállalni. 
November: 
Nov. 6. - Magyarországi Német Kiszenekarok Országos Találkozója – Csepel 
Projektzenekari próbák 
December: 
Zeneiskolai Karácsonyi koncert 
Projektzenekari próbák 
Január: 
Projektzenekari felvétel készítés 
Jan 23. - Országos Zenekari Verseny válogató anyagának postára adási határideje. 
Február 
Zeneiskolai Alapítványi farsangi bál 
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Projektzenekari próbák 
Március 
Márc. 15.- Városi ünnepség felkérés esetén. 
Magyarok Vására 
Projektzenekari próbák 
Április 
Projektzenekari próbák 
Ápr. 14.-16. Országos Zenekari Verseny döntője – Budapest XXII. ker. 
Ápr. 23. Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye - Mór 
Május 
Magyarok Vására 
Május 28. Hősök napja - városi ünnepség felkérés esetén. 
 
 
Érd, 2022. augusztus 31. 
 

                                                                                                             
Zwickl Ágoston 

Fúvószenekar-vezető 
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LUKIN GYERMEK VONÓSZENEKAR 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az elmúlt tanév nagy kihívása az online koncertekre való felkészülés, a közös videók készítése volt. Egy zenekar 
életében nélkülözhetetlen, hogy a tagok személyes jelenléttel tudjanak együtt készülni és az adott eseményen a 
közönség személyes jelenléte hozzájárulhasson a produkció sikeréhez. Ha ez nem tud megvalósulni, akkor 
nehezebb fenntartani a tagok érdeklődését a közös muzsikálás iránt. 
1.2. Nyári események 
Az elmúlt nyáron sikerült megtartani a Lukin Zeneiskola nyári zenei táborát június 20-24. között.  Ilyenkor nem 
egy az egyben van jelen a Lukin Gyermek Vonószenekar, hanem annak több tagjával zenél együtt sok muzsikus 
palánta, így alkotva egy szép zenekart azon a héten. 
 
2. A tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Tóth Andorné szülési szabadsága miatt helyettesítője Farkas Erzsébet veszi át a zenekar irányítását. Segítsége 
Vámosi Éva és Rédai Erzsébet lesz, akik szólampróbákat is fognak tartani. Körülbelül 10-14 fős zenekarra 
számítunk a korábbi évek beszámolói alapján, de jelenleg még nincs pontos információ az idei gyermeklétszámról, 
évfolyamukról és tudásszintjükről.  
2.2. Tárgyi feltételek 
A Felső utca 45. Kamaratermében lesznek a próbák péntekenként 17:00-18:30-ig. Minden növendéknek van 
zeneiskolai vagy saját hangszere, amit a zenekari munka során is használhat. A kottaállványok időnként 
elhasználódnak a rendszeres használat közben, így érdemes újakat vásárolni – vagy ha lehetséges – , akkor javítani 
a korábbiakat.  
 
3. A tanév fő feladatai 
3.1. Kiemelt pedagógiai feladatok  
Legfontosabb cél, hogy a növendékek minél hamarabb ráérezzenek a közös muzsikálás finom ízére. Ennek egyik 
előfeltétele, hogy a tanító tanárok rövid idő alatt felmérjék a növendékek általános érdeklődési körét, hogy milyen 
műsorral lehet őket jól motiválni, melyek azok a darabok, amik megtanulása és együttjátszása kellő kihívás és 
élmény lehet számukra. Szükséges a tanév elején olyan játékos gyakorlatokat alkalmazni, melyek segítik az 
összeszokást, az új tagok beilleszkedését, az egymásra figyelést, az együtt lüktetést. A zenekari gyakorlat, mint 
környezeti nevelésre teret adó kiváló színtér hathatósan fejleszti a problémaérzékenységet, az integrált 
megközelítés képességét, kialakítja az együttműködésre, az alkalmazkodásra és a toleranciára való készséget, 
ezáltal szerepet kap a zene közösségerősítő és közösségteremtő ereje a mindennapokban. Állandó figyelmet kell 
fordítani az intonáció fejlesztésére, a ritmusképletek pontos eljátszására és a darabok esztétikus zenei 
megformálására. Emellett rendkívül fontos a tanárok személyes példamutatása és a zenekar népszerűsítése, ezzel 
is csökkentve a lemorzsolódás arányát. Ahogyan egyénileg, úgy egy zenekar életében is a legnagyobb előrelépést 
a koncertekre való felkészülés, majd konkrétan a fellépés jelentheti. Ezért szeretnénk mindent megtenni, hogy a 
lehetőségeinket kihasználva gyakran léphessünk színpadra, örömöt adva a közönségünknek is az effajta 
értékteremtéssel.  
3.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás  
A szólampróbák lehetővé teszik, hogy egy-egy szólamon belül jobban tudjanak egymásra figyelni a gyerekek, 
segítsenek egymásnak. Szerencsés, ha nincs nagy különbség készség és tudás szintjén, de ha szükséges, egyéni 
felzárkóztatást is tudunk beiktatni a zenekari próba idején kívül. A rendkívül tehetséges növendékek időnként 
lehetőséget kapnak szólóművek előadására zenekari kísérettel vagy egy adott zenekari mű közben a szóló 
eljátszására. 
3.3. Tanszaki hangversenyek  
A Zene Világnapja alkalmából szeptember legvégén, decemberben a „szokásos” karácsonyi koncerten, tavasszal a 
farsangi bálon, tanév végén pedig az évzárón szeretnénk fellépni a Lukin Gyermek Vonószenekarral. Célunk, hogy 
a próbákon zajló műhelymunka folyamán összerakjunk olyan műsorokat, melyekkel megörvendeztethetjük a 
gyermekek szüleit, rokonait, barátait, más tanárokat és mindazon érdeklődőket, akik megtisztelnek majd 
bennünket a figyelmükkel.  
3.4. Egyéb események, programok  
A zenekar vezetésében létrejövő személyi változás miatt jelenleg nem tervezünk iskolán kívüli eseményeken és 
versenyeken való részvételt, hogy legyen időnk a belső dolgokra figyelni, összeszokni, de nyitottak vagyunk a 
változtatásra, ha év közben jónak látjuk. 
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4. Tervezett programok időrendben 
Szeptember 30. Koncert a Zene világnapja (október 1.) alkalmából  
December: Zeneiskolai karácsonyi hangverseny 
Február eleje: Alapítványi Farsangi Bál 
Június közepe: Zeneiskolai tanévzáró ünnepség 
 
Érd, 2022. augusztus 31. 
 

                                                                                                             
Farkas Erzsébet  

Vonószenekar-vezető 
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LUKIN GYERMEKKAR 
MUNKATERVE 

2022/2023-as tanév 

 
1. Helyzetelemzés 
1.1. Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  
Az elmúlt tanévben hosszú kihagyás után végre újraindíthattuk a kórusunkat. Az új kórustagok rövid idő alatt 
beilleszkedtek a közösségbe, a szólamok kialakítása sem okozott problémát, a régi kórustagok pedig segítőkészek 
voltak mindenben.   
Sajnos az Érdi VMG kórusával nem tudtuk felvenni a kapcsolatot, mert a kórus vezetője más iskolában vállalt állást. 
Az idei évben viszont már újraindul a kórus, így a tervezett közös szereplések is megvalósulhatnak reményeink 
szerint.   
 Vonószenekarunknak új vezetője lett, szeretnénk vele is együttműködni a tanévben.  
 
1.2. Nyári események 
A nyár folyamán kórusunk nem lépett fel.  
 
2. Tanév indításának feltételei 
2.1. Személyi feltételek 
Iskolánk kórusát két kolléganőnk vezeti: Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna. Állandó zongorakísérőnk 
Kuncze Melinda és 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  
Legfontosabb zenepedagógiai célunk az egységes hangzás kialakítása, jó hangképzési technika elsajátítása, a 
magyar kórusirodalom megismertetése.  
Új kapcsolat kialakítása az érdi VMG kórusával. 
 
3.2. Tanszaki hangversenyek 
Kórusunk az idén várhatóan több alkalommal is fellép: decemberben az iskolai karácsonyi hangversenyen, és az 
évvégi kamaracsoportok koncertjén.  
  
3.3. Egyéb események, programok  
Adventi koncert a Corinthia Hotelben. Itt két kis koncertet adunk.  
 
4. Tervezett programok időrendben 
Szeptember  
Ismerkedés az új tagokkal, szólambeosztások, régi repertoár ismétlése. 
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.   
Az Érdi VMG kórusával egy közös koncert. 
Májusban fellépés az iskolai kamaracsoportok hangversenyén. 
 
Érd, 2022. augusztus 31.   
  
 
 
                                                                                                             

Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna 
kórusvezetők 


