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1. Helyzetértékelés

A tanév kiemelt szakmai feladatainak megvalósítását, az év elején meghatározott
célkitűzéseknek megfelelően végeztük: (Lsd. Munkaterv- Helyzetértékelés c. fejezet).

A Zeneiskola az eddig megszokott módon vesz részt a település kulturális életében.(lsd.
programterv)
1.1.

Személyi feltételek

A tanári létszám 22 fő, egy iskolatitkár segíti az iskolai munkát.
Változások:
Év elején nehéz helyzettel kellett megbirkózni zongora tanszakon, hiszen Csikós József
augusztusban jelezte, hogy nem folytatja a munkát. Szeptemberi kezdésre sikerült tanárt
találni, Márton Róbert személyében. Gyakornokként, kevés tapasztalattal vette át a
tanszakot, mellette, egyetemi tanulmányait végzi. Beilleszkedését Trázsi Erzsébet
tanszakvezető segítette és segíti a jövőben is. A félévi vizsgán növendékei megfelelő
színvonalon szerepeltek.

Augusztusi tankerületi döntés révén fél státuszt kapott iskolánk gitár tanszakon, ahol
folyamatos túljelentkezés mutatkozott évek óta. Az általános szakos tanár hiány komoly
nehézséget jelentett a megfelelő végzettségű pedagógus megtalálásában. Bándi Gergely,
iskolánk volt tanulója, alap diplomájának megszerzéséig megbízási szerződéssel kezdte
meg a munkát. Beilleszkedése alapvetően zavartalan volt, segítette a tanszak munkáját,
megfelelő színvonalon tették le félévi vizsgájukat növendékei.

Munkaközösségek:


zongora-magánének tanszak, vezető: Trázsi Erzsébet



vonós-gitár tanszak, irányítását: igazgató látja el



fúvós tanszak, vezető: Kovács Jenő (klarinét-szaxofon tanár)



szolfézs – ütő tanszak, vezető: Tanai Róbert
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1.2.

Tanulói létszámok változásai

Hivatkozás: Októberi statisztika, tantárgyfelosztás, féléves vizsganaplók:
Teljes tanulói létszám: év eleji létszám 280 fő, ami október 1-i statisztikai adatok
leadásakor 278 fő volt.
Félévi vizsgát tett: 276 fő.
Tanulólétszám alakulását, az első félévi adatok alapján kiemelt figyelemmel kell kezelni
zongora, trombita, hegedű tanszakon. Emellett gitár tanszakon, a státuszbővülés miatt a
következő évi beiskolázásnál megfelelő tanulólétszám biztosítását tervezzük.
1.2.1.

Tanulói létszámadatok tanszakonként az I. félévben

Hivatkozás: vizsganaplók, naplók, összesítők
Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 57 tanuló
Zongora: 44 fő
Magánének: 13 fő
Félévi vizsgát tett: 57 tanuló


zongora 45 tanuló



magánének 12 fő

Vonós-gitár tanszak év eleji létszám: 81 tanuló


hegedű 29 fő



cselló 20fő



gitár 32 tanuló

Félévi vizsgát tett: 80 fő


hegedű 28 fő



cselló 20 fő



gitár 22 fő

Fúvós tanszak év eleji létszám: 70 tanuló
Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 32 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 38 fő. Ebből
Furulyán tanul 11 fő.
Félévi vizsgát tett: 69 tanuló


furulya 10 fő



trombita 12 fő



mélyréz 11 fő

Rézfúvós: 33 fő
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furulya 1 fő



fuvola 22 fő



klarinét 8 fő



szaxofon 5 fő

Fafúvós: 36 fő

Szolfézs - ütő tanszak év eleji létszám: 72 fő


EK1 32 fő



Zeneóvoda 17 fő



Ütő: 23 fő

Félévi vizsgát tett: 70 fő


EK1: 32 fő



Zeneóvoda: 15 fő



Ütő tanszak: 23 fő

Szolfézs csoportok:
1 zeneóvodai csoport (Ráduly I.)
2 kis-előképző csoport (Ráduly I.)
3 hangszeres előképző csoport (Tanai R., Bedécs B.,)
3 első oszt. csoport (Tanai R. Bedécs B.)
1 második (Tanai R.)
2 harmadik osztály ( Tanai R.)
2 negyedik (Tanai R.)
2 Zenetörténet-zeneismeret (Tanai R.),
4 „B” tagozatos csoport (Bedécs B. Ráduly I. Tanai Róbert)
1 felzárkóztató csoport (Tanai R.).
Összesen: 21 csoport
1.3.

Tárgyi feltételek, tanítási helyszínek

Az oktatás helyszínei: székhely, telephely
Az első félévben elsősorban hangszerjavításokat alapítványi támogatásból végeztünk.
Egy digitális zongora beszerzését, a hangversenyterem székeinek és parkettájának
felújítását önkormányzati támogatásból valósítottuk meg.
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Technikai berendezésekhez szükséges vezetékek, mikrofonok, állványok vásárlását, egy
jó minőségű harsona, dob-tartozékok beszerzését az önkormányzat által nyújtott
támogatásból az alapítványon keresztül valósítottuk meg.
Kottaanyag bővítést részben fenntartói, részben működtetői támogatásból biztosítottuk.
Fenntartói támogatásból egy jó minőségű hegedűt és két gitárt vásároltunk meg.
A nyári időszakban megújult a zeneiskola bejárata (akadálymentesített), illetve az
ablakok cseréje is megvalósult.
1.4.

Szakmai feladatok megvalósulása az I. félévben

A programokat a munkaterv szerint végeztük, figyelembe véve a feladat-ellátási terv
szerinti egyenlő feladatelosztás elvét. A félévi vizsga - koncertek, meghallgatások a
tervek szerint zajlottak minden tanszakon.


Kamaracsoportok és zenekarok fejlesztése

A kamaracsoportok és zenekarok fejlődésében meghatározott céljaink megvalósultak,
II. félévben is folyamatosan tervezzük ezek folytatását: a külső kapcsolatok bővítése,
találkozók, minősítő versenyekre való eljutással, CD felvétel készítése.


Rendezvény, verseny: Krammer Big Band-Budapesti Big Band Fesztivál és
minősítő verseny – eredmény: B kategória Arany min., Pest megyei
Kamarazenei versenyen 3 csoport: Kiemelt nívó díjat, egy csoport Nívó díjat,
három csoport Dicséretet kapott.



Fúvós Zenekarunk immár második alkalommal Jótékonysági hangversenyt
adott.

A

tavalyi

tavaszi

Vakok

Intézetben

megtartott

koncert

után,

szeptemberben a Pető Intézetben adtak hangversenyt, melyről egy teljes film is
készült csömöri segítséggel.
Egri Márton vezetésével az ütő-kamara csoport erőteljes fejlődést mutat, ezért kiemelten
kell kezelni a csoport egyéb szükségleteinek biztosítását: egységes megjelenés, kották,
programok, versenyek.
II. félév kiemelt programjai, feladatai: a külső kapcsolatok bővítése, találkozók,
minősítő versenyekre való eljutással, CD felvétel készítése.


Csellista Találkozó – Kistarcsa – január 31.
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Film-Zene Koncert Május 20. Csömör



Finnországi Fúvószenekar fogadása június 4-9. Csömör



Vonószenekari találkozó – Csömör Június 10.



településen kívüli egyéb programok – Dankó utcai Óvoda – Jótékonysági
koncert, minősítő fesztivál – Krammer Big Band – Erzsébetligeti Műv. Ház, Bp.

Tehetséggondozás
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően B tagozatra sorolással támogatjuk tehetséges
növendékeinket. Emellett segítjük és ösztönözzük a versenyeken, találkozókon való
szereplésüket egyéni és csoportos formában egyaránt.
Öt tanuló készül szakirányú felvételire zeneművészeti szakközépiskolába, Gräff Helga
(klarinét), Gräff Rudolf (harsona), Galambos Eszter (brácsa, szolfézs), Bándi Gyula
(ütő), Oláh Kinga (hangkultúra, egyházzene). Felkészítő tanárok: Kovács Jenő,
Hidegkuti Zoltán, Hargitai Katalin, Széki József, Bedécs Brigitta, Ráduly Ildikó.
Több kolléga vitt tehetséges tanulót különböző konzervatóriumba rendszeres
meghallgatásra, nyílt órára és tanórára: Kanta Gabriella, Lázár Gáspár fuvolista
növendékeket, Hargitai Katalin és Windberg Anna hegedűs növendékeket. Tanár és
növendék számára egyaránt hasznos és a jövőben is támogatandó a külső kapcsolatok
ilyen ápolása, szakmai tapasztalatcsere alkalmak megtartása.

Az országos-megyei versenyeket a II. félévben rendezik, ezért ezek eredményét az év
végi beszámolóban részletezzük. Fuvolista, zongorista, trombita és mélyréz szakos
növendékek felkészítése folyamatban van.


Felzárkóztatás

A zenei oktatásban részvevő tanulókat, akik valamilyen tanulási- vagy beilleszkedési-,
magatartási zavarral küzdenek, segítjük abban, hogy számukra is sikerélményt, egyfajta
önkifejezési lehetőséget jelentsen a hangszeres-vokális szakok tanulása. Helyi
Tantervünk minimális követelménye, illetve az egyéni haladást biztosító tervezete
megengedi a felzárkóztatás biztosítását. Ezért ezeknek a tanulóknak lehetőséget
biztosítunk arra, hogy az egyéni hangszeres órák mellett, egyéni vagy kis csoportos
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foglalkozáson vegyenek részt. Ebben szolfézst oktató tanárok közül Tanai Róbert vesz
részt.
1.5.

Vezetői feladatok megvalósulása

1.5.1.

Tanári teljesítményértékelésen keresztül az egyéni munka
ösztönzése, a szakmai munka folyamatos értékelése és fejlesztése

A tanári munka értékelését a belső ellenőrzési terv szerint végezzük, igazgató,
munkaközösség-vezetők. Az értékelés színterei: óralátogatás, tanszaki és nagyobb
koncertek. A teljesítménymérést az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tanév végén
végezzük, de ezt folyamatos ellenőrzés előzi meg. A tanári munka, feladatvállalás,
minőségi munkavégzés elismerésére bízunk benne, hogy a minőségi kereset-kiegészítés
is segítséget ad.
1.5.2.

Gazdaságos és jogszerű működtetés

A gazdaságos működtetés érdekében a költségvetési tervnek megfelelően alakítottuk
kiadásainkat. A tervezett bevételi oldalt a térítési díjak csökkentése miatt nem tudtuk
teljesíteni. Ezzel együtt megtakarítással zártuk az évet, mert a finn zenekar fogadására
szánt utazási, reprezentációs költségek nem kerültek felhasználásra.

Fölösleges, átgondolatlan beszerzést nem valósítottunk meg. A megtakarítás egy
részéből az érintésvédelmi felülvizsgálatot és a szükséges villanyszerelési munkát
biztosítottuk.
A jogszerű működés biztosított, jogszabályoknak megfelelő iskolai dokumentumok
alapján.
2. Szakmai programok megvalósítása a félév során
Hivatkozott dokumentumok: tanszaki beszámolók, vizsganaplók
Zongora-magánének tanszak – vezető: Trázsi Erzsébet
Az idei év személyi változása: Csikós József tanszakát Márton Róbert vette át. A
kezdeti

létszámgondok

megoldódtak,

növendékei

többsége

kezdő

és

melléktanszakosokat is tanít. Munkáját az iskola helyi tanterv ismertetésével, helyi
sajátosság, követelmények bemutatásával segítettük. Rendszeresen kell hospitálnia,
segítséget kap tanulási gonddal küzdő tanulók oktatásához és a módszertani
8

ismereteinek bővítéséhez. Két kiemelkedő növendéke a következő tanévtől B tagozaton
szeretné folytatni tanulmányait, melyhez minden szakmai támogatást biztosít a tanszak.
Adminisztratív munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
Az első félév kiemelt feladata: tehetséggondozás, különösen az Országos Négykezes és
Kétzongorás versenyre való felkészülés. Vallóné Nagy Anna, Trázsi Erzsébet
növendékei 3 páros felkészítését végezték a félév során, ami a tavaszi időszakban
folytatódik.
B tagozatosok száma: 2 fő. Második félévben ez szám egy fővel növekedni fog.
Félév során növendékeink felléptek: Krammer-Napok - Zene Világnapján rendezett
zeneiskolai koncerten, Csibe Koncerten, B tagozatos meghallgatáson, Mikulás
koncerten, Karácsonyi Koncerten, Kamara-Esten, illetve tanszaki koncerteken. Több
növendék jótékonysági koncerten közreműködött a Pascal Idősek Otthonában Budapest
XIV. kerületben. Trázsi Erzsébet, Papp Gyula, Márton Róbert közreműködött a
Krammer Napi Tanári Hangversenyen.
Papp Gyula tanár úr elsősorban a korrepetíciós feladatokat látja el, ami ebben a félévben
alapvetően rendben zajlott. Melléktanszakos növendékei, különösen a felvételire
készülők esetében nagyobb figyelmet kell fordítani az órabeosztásra.
Félév során egy jó minőségű digitális zongorát sikerült beszerezni, ami segíti a tanszak
szakmai munkáját különösen a külső helyszíneken.

A félévi vizsgák jó színvonalon zajlottak, a második félévben kamarazenei
produkciókban, Tavaszköszöntő Esten, Film-Zene koncerten lépnek fel növendékeink.

Magánének tanszak
Borbás Ágnes tanárnő vezetésével végzi munkáját a magánének tanszak. Az első félévi
versenyrészvétel tanuló hosszantartó betegsége miatt elmaradt. Részt vettek
növendékeink egyéni és kamaraének produkciókkal Mikulás koncerten, Kamara
koncerten, Karácsonyi Koncerten és Idősek Otthona jótékonysági koncerten. 2 fő B
tagozatos tanuló van a tanszakon.
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Két tanuló részt vett a Pest Megyei Kamarazenei versenyen és kiemelt nívó díjat kapott
kamarazenei produkcióban való részvételért.
Következő félévben fejleszteni kell a színpadi megjelenést, többszólamúságban való
jártasságot. Részt vállalnak egyéni és kamaraénekes produkcióval a második féléves
zeneiskolai programokban, együttműködnek a fúvós és vonós zenekarok szakmai
munkájában.
Trázsi Erzsébet- tanszakvezető

Csömör, 2015. január 20.
Vonós-gitár tanszak – felelős: igazgató
Ebben a tanévben személyi változás gitár tanszakon fél státusz bővülése miatt volt.
Bándi Gergely kezdte meg a munkát 10 órában, megbízási szerződéses jogviszonyban.
A hegedű tanszak létszáma stabilan indult, de a második félév kezdetére ismét némi
ingadozás mutatkozik. Cselló tanszakon megfelelő létszámmal indult az év, stabil a
létszám.

Zenekaraink (vonós és gitár), növendékeink részt vettek a félév során, Krammer NapZenei Világnapi koncerten, tanszaki koncerteken, vizsgakoncerteken, B tagozatos
meghallgatáson, Csibe-koncerten,

Kamara-koncerten, Mikulás koncerten és a

Karácsonyi Hangversenyen, illetve a Pascal Idősek Otthona jótékonysági koncertjén.
Tanáraink felléptek az októberi tanári Hangversenyen.

Két növendékkel több alkalommal meghallgatáson vettek részt Windberg Anna és
Hargitai Katalin hegedűtanárok, melyet szakközépiskolai tanárok vezettek. Emellett
részt vettek a Bartók Zeneművészeti Szakközépiskola Őszi Zenei Táborában.
A Pest megyei kamarazenei versenyen 5 csoporttal vettek részt, ebből két csoport
kiemelt nívó díjat egy csoport nívó díjat, két csoport dicséretet kapott. Egy növendék
szakirányú továbbtanulásra jelentkezett brácsa szakon. Tanára Hargitai Katalin.
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Vizsgák tapasztalatai: A félévi vizsgakoncertek rendben lezajlottak, jó és egységes
szakmai színvonalon.

II. félév programjai:
Januárban Testvér Kamara-koncertet szervez a cselló tanszak, majd Csellista
Találkozón vesznek részt Kistarcsán január 31-én a Kistarcsai Simándy J. Művészeti
Iskola tanulói és tanáruk Nagy Eszter szervezésében.
Zeneiskolai programok: Tavaszköszöntő Esten, Falunapon vesznek részt csoportjaink,
kamaracsoportok és szólisták. Kamarazenei csoportokban, más hangszeresekkel együtt
dolgoznak vonós-gitáros növendékeink, illetve a Fúvós Zenekarral kialakított
együttműködés folytatásaként a Film- Zene Esten közreműködnek zenekaraink.

Vonószenekari Találkozót szervezünk három meghívott zenekarral június hónapban.
Várhatóan Budapest I. kerület, XX. kerület és Gödöllő vonósait látjuk vendégül.
B tagozatos növendékek száma: 3 hegedűs növendék. Részt vesznek félévente egy
alkalommal a B tagozatosok meghallgatásán.
A félév során egy jó minőségű hegedűt és két gitárt sikerült beszerezni fenntartói
támogatásból, gitártokokat pedig alapítványi forrásból. Eszközszükséglet elsősorban a
tartozékok (húr, vonó), és kisméretű hegedű pótlását jelenti ebben a félévben.

Ráduly Ildikó
2015. január 19.
Fúvós tanszak – vezető: Kovács Jenő
Tanszakunk az idei tanév első félévében eredményesen működött. Személyi változás
nem volt.
Tehetséggondozás:
Tanszaki koncertjeink, és félévi meghallgatásaink magas színvonalon zajlottak. B
tagozatosok száma: 8 fő. A fuvola tanszak teljesítménye a vizsgák tükrében kiemelkedő,
a tanszakon a megszokott magas teljesítményt nyújtották a növendékek Kanta Gabriella,
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és Lázár Gáspár tanárok vezetésével. Kanta Gabriella tanszakán versenyeredmény is
született: a Ceglédi Pest Megyei Kamaraversenyen kiemelt nívódíjat kapott Szlanka
Júlia és Fogd Eszter. Lázár Gáspár és Kanta Gabriella egy-egy növendékkel
rendszeresen vesz részt felkészítő órán szakközépiskolai tanároknál. az Országos
Fuvolaversennyel kapcsolatban.

Toldi Károly trombita tanszakán február-március hónapban közös tanszaki koncertet
tart a péceli zeneiskola trombita tanszakával. Klarinét tanszakon Kovács Jenő Gyula
növendéke Gräff Helga felvételizik szakiskolába - hét alkalommal volt konzultációs
órán Devich Gábor tanár úrnál. Mélyréz tanszakon Hidegkuti Zoltán növendéke Gräff
Rudolf felvételizik. Négy növendék részt vett a Bartók Béla Zeneművészeti szakiskola
Őszi táborában.

Zenekarok, kamaracsoportok:
Corvin kamara idén az első félévben a karácsonyi koncerten lépett fel, a
fúvószenekarral közös produkciót adtak elő. Ebben az együttesben a tanszak
legfiatalabb tanulói vesznek részt, ennek megfelelően az ő felkészítésük egy-egy
produkcióra hosszabb időbe telik.

Kamaratanszakos növendékek fellépéseinek számát a második félévben növelni
szükséges (zeneiskolai programok, egyéb felkérések).
Az Ifjúsági Fúvószenekar év elején, szeptember 17-én a Nemzetközi Pető Intézetben
nagy sikerű jótékonysági koncertet adott. Szeptember 27-én Csömörön léptek fel a
Szüreti mulatságon, majd december 17-én az iskolai karácsonyi koncerten. A zenekar
sokat fejlődik, igaz ebben a félévben az átlaghoz képest nagyobb volt a növendékek
cseréje. Jelenleg a második félévben megtartandó Film-Zene-koncertre készül az
együttes. Júniusban a finnországi, tamperei fúvószenekar fogadása kiemelt program
lesz, ennek szervezése folyamatban van.

Krammer Big Band is eredményesen zárta a félévet: November 15-én a Budafoki Big
Band fesztiválon B kategóriában Arany minősítést kapott ez együttes, egy teljes
kategóriát javítottak egy év alatt. Ezen kívül felléptek szeptember 6-án a Béke téri esték
rendezvényen, és november 7-én az általános iskolai Márton-napi bálon. A zenekar a
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második félévben készül a Tavaszköszöntő Estre, az Erzsébet ligeti Big Band
találkozóra, valamint a Csömöri Falunapokra.

Csömör, 2015. január 19.
Kovács Jenő
Szolfézs-ütő tanszak – vezető: Tanai Róbert
A félévet nagyobb részt a Mátyás Király Általános Iskolában kellett megoldanunk.
(ének terem, „Cserkész Ház”) A tanórák kisebb része zajlik a zeneiskolában.
A hiányzások száma nem emelkedett, köszönhetően annak, hogy minden szinten –
kivétel a második osztály – több csoport közül lehet választani. A szülőkkel egyre
inkább interneten keresztül zajlik a kapcsolattartás. ami szintén megkönnyíti, hogy
időben értesüljünk a hiányzásokról.
Személyi változás nem volt.
Az előképző osztályokra való jelentkezést a megfelelő információs anyagok kiosztása
előzte meg, aminek köszönhetően megfelelő létszámmal indultak a csoportok. A
szolfézs órákkal kapcsolatos információáramlást javítani kellett, ebben az évben ez
megfelelően működik, elsősorban a modern kommunikációs csatornák kihasználásával.
Néhány egyéb megjegyzés a félévhez:

- Ildikó vezetésével fellépett a kórus a karácsonyi koncerten, kisebb
kamaracsoportok pedig a Mikulás-koncerten,

- továbbra is vannak szombaton szolfézs órák, tapasztalat alapján jól működik ez a
rendszer.

- fontos, hogy információink megfelelőek legyenek a kimaradások időpontjáról,
tanszakváltásokról, egyéb változásokról.
Második félév:
A tanévvégi vizsgákat megtartjuk, az eddigiekhez hasonlóan a szóbeliket április
végén, az írásbeli vizsgákat május végén. Részt vesz a kórus a Tavaszi
Hangversenyen, illetve a hagyományos Szolfézs Napot is megszervezzük, jó idő
esetén a tavalyihoz hasonlóan egy szabadtéri helyszínen, rossz idő esetén a
zeneiskolában. Felvételizőink szorgalmasan készülnek a felvételire.
Ütő tanszak:
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Az ütő tanszak aktívan részt vesz a zeneiskola életében. Személyi változás nem volt,
a félévi vizsgák igen magas színvonalon zajlottak. Tanáraink gondoskodnak arról,
hogy a zenekari utánpótlás biztosítva legyen. Kamaraegyütteseik nagy sikerrel
lépnek fel különböző rendezvényeken. Pest megyei kamarazenei versenyen kiemelt
nívó díjat kapott ütőkamara-csoportunk Egri Márton vezetésével.

Részt vettek növendékek egyéni és kamarazenei produkciókkal a Csibe, Mikulás és
Karácsonyi koncerten, Idősek Versmondó Ünnepén a Községi Könyvtárban, illetve
térzenét adott kamaracsoportunk a település főterén.

A második félévben részt vesznek a zeneiskolai és települési rendezvényeken
egyaránt.

Csömör, 2015-01-19
Tanai Róbert

2.1.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési munkát munkaközösség-vezetőkkel együtt valósítottuk meg a
munkatervben rögzített ütemterv és gyakorlat szerint.
Kiemelt feladat a két új belépő, egyben gyakornok tanár munkájának figyelemmel
kísérése, segítése.

14

2.1.1.

Második féléves belső ellenőrzési terv

Ellenőrzést végző:

Ideje

Tanár/ Tanszak

Színtér/mód

Február

Óralátogatás, zenekari próba

Február/Március

Fúvós zenekar
Tücsök zenekar
Ütő tanszak
Szolfézs órák
Fúvós és IFI
zenekarok
kamaracsoportok
Vonós-gitár
tanszak
Szolfézs
csoportok
Kamaracsoportok
Vonós–gitár
zenekarok
Hangszeres,
énekes tanárok
Elméleti órák
Szolfézs

Március/Április

Zongora tanszak

Óralátogatás
Tanszaki koncertek, Házi Verseny

Igazgató
Terület

Tanszaki munka
(egyéni, zenekari,
kamara-munka)

Március

Április

Május/június

Csoportlétszám
alakulása
Tanári munka

Tanszaki koncertek
Óralátogatás
Tanszaki koncertek
Tavaszköszöntő koncert
Szolfézs Nap
Óralátogatás
Tanszaki koncertek
Vizsgák
Szolfézs-vizsgák

dokumentum-ellenőrzés
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Ellenőrzést végző

Ideje

Tanár/ Tanszak

Színtér/mód

Február

Fúvós tanszak
Zongora
Kamaracsoportok
Zongora tanszak
Magánének
Fúvós zenekar
Vonós Zenekarok
Kamaracsoportok
Szolfézs
Hangszeres
tanárok

Zenekari próbák, óralátogatás
Óralátogatás
Óralátogatás
Zongoraverseny
Musical koncert
Tavaszköszöntő koncert
Óralátogatások
Házi versenyek

Munkaközösségvezetők
Terület

Tanári munka
Kamaracsoportok
munkája

Március

Április

Április/május

Május/június

Félévi vizsgák és
vizsgakoncertek –
minden tanár

Tanszaki és egyéb koncertek, óralátogatás

Szolfézs-vizsgák
Vizsgák
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Egyéb vezetői feladatok

2.2.



Pályázatok írása

Évek óta rendszeresen kihasználjuk a pályázati lehetőségeket. Felelős: igazgató.
Intézményi

és

alapítványi

lehetőségek

teljes

körű

kihasználását

igyekszünk

megvalósítani.


Az intézmény külső megítélésének javítása, együttműködés a fenntartóval és
működtetővel és az oktatási kulturális intézményekkel.

A honlapunk öt éve működik folyamatosan. Tapasztalatok szerint, a havi átlagos
látogatottság 1000 alkalomra tehető. Igényes, szép kivitelű és használható honlapunkon
minden

jelentős

esemény,

beszámoló,

képanyag,

ütemterv

megtalálható,

a

dokumentumok mellett.
A fenntartóval és más oktatási-, és kulturális intézményekkel való együttműködésünk
jó, kiegyensúlyozott és rendszeres. A helyi újságban és honlapon megjelenő cikkek,
képes beszámolók továbbra is fontos eszközök az intézmény megismertetésében,
népszerűsítésében.


Továbbképzési terv megvalósítása

A továbbképzési tervnek megfelelően végezzük a kötelező pedagógus továbbképzéseket
a fenntartói előírások és lehetőségek szerint. Borbás Ágnes, Toldi Károly Csaba, Papp
Gyula, Kanta Gabriella, Kovács Jenő Gyula, Gucz György, Lázár Gáspár, Lantosné M.
Anikó, Windberg Anna, Trázsi Erzsébetvesz részt ebben az évben a programban.

17

3. Szakmai programok a II. félévben
Hónap

Nap

Óra

Esemény

Helyszín

Felelős

Résztvevők

Félévi vizsgaidőszak – vizsgakoncertek jan. 5-15.

Január
19

14.00-17.00

Félévi értekezlet

17.00-18.00

Egyeztetés

Zeneiskola

Alkalmazotti

Igazgató, munk.

kör

köz. vez.

Fuvolista

Lázár Gáspár

növendékek

Kanta Gabriella

Csellista

N. Bartha A.

Testvérek és cselló

Vonós, fúvós és

Andrási Mónika

tanszak koncertje

zongorista

Tanítás nélküli
munkanap
26.

18.30-19.30

Országos

PSMH

Fuvolaversenyre
készülők
meghallgatása
27.

17.00

„Családban marad”

PSMH

növendékek
31.

Február

11.00-13.00

2-10.
9.

Csellista találkozó

Kistarcsa

Csellista

N. Bartha A.

Kistarcsa-Csömör

Csigaház

növendékek

Andrási Mónika

Térítési díjak befizetésének határideje
9.00-18.00

Országos

Pomáz

Fuvolista

Lázár Gáspár

Fuvolaverseny Térségi

Zeneiskola

növendékek

Kanta Gabriella

Plébánia

Tanárok

Ráduly Ildikó

Zeneiskola

Zongorista

Trázsi Erzsébet

növendékek

Vallóné N. Anna

Válogatója
27.

18.00

Alapítványi Tanári
koncert

Március

3.

Zongora Négykezes
Versenyzők koncertje

10.

9.00-18.00

Országos Négykezes

Szentendre

Zongorista

Trázsi Erzsébet

és Kétzongorás

zeneiskola

növendékek

Vallóné N. Anna

Verseny területi
válogatója
15.

24.

16.30

16.00

Részvétel a községi

PSMH

megemlékezésen

Hősök tere

B-s meghallgatás

zeneiskola

Fúvós Zenekar

Gucz György
Fúvós tanárok

Zongora és

Trázsi Erzsébet

magánének

Vallóné Nagy

Hegedű tanszak

Anna

B tag.

Márton Róbert

növendékei

Borbás Ágnes
Windberg Anna
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25.

16.00

B-s meghallgatás

zeneiskola

Fúvós tanszak B

Hidegkuti Z.

tag. növendékei

Gucz Gy.
Kanta G.
Lázár G.

27-29

Országos

Kaposvár

3 növendék

Fuvolaverseny
Április

Kanta G.
Lázár G.

Tavaszi szünet március 30- április 7.
17-19

18.

21.

Országos Négykezes

16.00

16.30

Balassagyarmat

3 páros

Trázsi Erzsébet

és Kétzongorás

Vallóné Nagy

Verseny

Anna

Tavaszköszöntő Est

Cselló koncert

PSMH

Zeneiskola

Minden csoport,

Ráduly Ildikó,

szólók

Tanszak-vezetők

csellisták

N. Bartha Anna
Andrási Mónika

24.

Pest Megyei Rézfúvós

Göd

Verseny

Trombita,

Gucz György

mélyréz szakos

Hidegkuti Z.

növendékek
Május

Máj. 19.-jún. 9. Év végi vizsgák
1.

17.00-20.00

Szlovák majális

Szlovák Ház

Krammer Band

Hidegkuti Z.
Ráduly I.

Szolfézs nap

Zeneiskola/Horg

Szolfézs tanszak

ásztó
17.

16.00-19.00

Sváb majális

Hősök tere

Tanai Róbert
Bedécs Brigitta

Fúvós zenekar

Gucz György
Ráduly I.

20.

17.00-19.00

Film-Zene koncert

PSMH

Fúvós Zenekar

Gucz György.

Magánének

Borbás Ágnes

tanszak

Vonós tanár

Vonószenekarok
31.
Június

10.00-15.00

4-9.

Újpesti Fúvószenekari

Újpesti

Találkozó

zeneiskola

Fúvószenekar

Gucz György és
fúvós tanárok

Finn Zenekar

Ráduly Ildikó

fogadása

Gucz György
Kovács Jenő

5.

17.00-18.00

Pedagógus Nap

PSMH

Krammer Big

Hidegkuti Z.

Band
Más tanszakok
felkérés alapján
10.

15.00- 19.00

Vonószenekari

Budapest,

találkozó

Gödöllő,

Ifjúsági Zenekar

Windberg Anna
Hargitai Katalin

Csömör

19

zenekarai
11.

Évzáró értekezlet

14.00

Zeneiskola

Teljes

Ráduly Ildikó

alkalmazotti kör

15.

Évzáró

17.00

Zeneiskola

Teljes iskolai

Ráduly I.

közösség
Falunapok

14.-15.

PSMH/Hősök

Fúvós

Gucz György

tere

zenekarok

Hidegkuti Zoltán
Borbás Ágnes

19.

Ált. Isk. Évzáró

17.00

M.K.Á.I

Fúvós zenekar

Gucz Gy.

Nyári szünet

3.1.

Tanítás nélküli munkanapok, szünetek, fontos dátumok

Tavaszi szünet: 2014. március 30. – Április 7.
Április 1.- munkanap áthelyezés április 18-ra –Tavaszköszöntő hangverseny
Évzáró: 2015. június 15.
Utolsó tanítási nap: 2015. június 15.
Tanítás nélküli munkanapok:
Január 19. Félévi értekezlet
Március 30. Diákönkormányzat napja
Március 31. Tanítás nélküli munkanap
Június 11. Évzáró értekezlet


Beiratkozás

a

2015/2016-os

tanévre

iskolai

beiratkozás

időpontjától

folyamatosan, május 5-től hangszeres szakra folyamatosan.
3.2.

Versenyek, fesztiválok

Országos Jeney Fuvolaverseny
Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny
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4. Feladatellátási terv II. félévre
Tanár

Kötelező feladat

Köt.
óraszám
10

Össz. óraszám

Egyéb feladat

10

Zeneiskolai rendezvények
Tanszaki koncert
Zenekari közreműködés
Kamaracsoport, csellózenekar segítése
Gitárzenekar munkájának segítése

1.

Andrási Mónika
(Gyakornok)

Cselló tanítás
Kamaracsoport segítés

2.

Gitár tanítás

10

10

3.

Bándi Gergely
(Gyakornok)
Bedécs Brigitta

Szolfézs tanítás

8

8

Énekkari munka segítése
Felzárkóztatás, tehetséggondozás
Egyeztetés

4.

Dr. Bíró Borbás Ágnes

17

17

5.

Egri Márton

Magánének tanítás
Kamaracsoport vezetés
Ütő tanár

13

13

6.

Gucz György

Furulya-trombita tanítás
Zenekari vezetés

17

17

7.

Hargitai Katalin

Hegedű-tanítás, zenekari vezető

18

18

8.

Hidegkuti Zoltán

Furulya-mélyréz tanítás
kamaracsoport vezetése

17,5

17,5

Tanszaki feladatok, Zenekari közreműködés
Tehetséggondozás,Versenyek
Tanszaki feladatok, kamaracsoport vezetés
Zenekari munka segítése
Fúvós Zenekar vezetés
Tanszaki koncertek
Kamaracsoport vezetés - Corvin Kamara
Falunapok, Film-zene koncert
Finn zenekar fogadása
Zenekar vezetés (Tücsök,)
Vonós zenekari találkozó
Tanszaki koncertek
Zenekari közreműködés,Tanszaki koncertek
Tehetséggondozás, versenyek

9.

Kanta Gabriella

Furulya-fuvola tanítás
KT tag-egyeztetés

13

13

10.

Kovács Jenő Gyula

Klarinét, szaxofon tanítás

16,5

16,5

Zenekari segítés, Tanszaki koncertek
Tehetséggondozás, versenyek
KT tag
Zenekari közreműködés
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11.

Lantosné Musatics
Anikó

Fúvós tanszakvezetés
(Munkaterv, beszámoló,
ellenőrzés)
Gitár tanár
KT tag-egyeztetés

12.

Lázár Gáspár

Furulya-fuvola tanítás

13.
14.

Márton Róbert
(gyakornok)
Nagy Lászlóné

15.

Tanszaki koncertek
Tanszakvezetési feladatok
Tehetséggondozás
Finn zenekar fogadása
23

23

12,5

12,5

Zongora tanítás

10

10

Cselló tanítás

10

10

Papp Gyula

Zongora tanítás
Korrepetíció

26

26

16.

Ráduly Ildikó

Igazgató
Szolfézs tanítás

4

7

17.

Széki József

13

13

18.

Tanai Róbert

24

24

19.

Toldi Károly Csaba

Szolfézs tanítás
Tanszakvezetés
Zongora tanítás
Furulya - trombita tanítás

13

13

20.

Trázsi Erzsébet

Zongora tanítás
Tanszakvezetés
KT elnök-egyeztetés

24

24

Vonós munkaközösség irányítása
Ütő tanítás

Tanszaki feladatok
Felzárkóztatás, tehetséggondozás,
Gitárzenekar vezetése
Zenekar vezető helyettes, zenekari közreműködés
Zeneiskolai koncertek
Tehetséggondozás, versenyek
Zeneiskolai rendezvények
tehetséggondozás
Tanszaki koncertek
Csellózenekar
Csellista találkozó
Kamarakoncert
Zenekari közreműködés
Zeneiskolai rendezvények
Versenyek
Vezetési, ellenőrzési, értékelési feladatok, iskolai működés biztosítása,
pályázatok írása
Tehetséggondozás (B tag.),Felzárkóztatás
Zeneiskolai rendezvények szervezése
Tanszaki feladatok
Zenekari munka segítése
Zeneiskolai rendezvények
Zeneiskolai rendezvények
Tanszaki koncertek, diákönkormányzati programok
Tanszaki ellenőrzés, beszámoló, munkaterv
Zenekari munka segítése
Tanszaki koncertek, rendezvények
Zeneiskolai rendezvények
Zongoraverseny felkészítés
Tanszaki munka ellenőrzése, terv, beszámoló
KT elnök

22

21.

Vallóné Nagy Anna

Zongora tanítás

22.

Windberg Anna

Hegedűtanítás

11,5

11,5

17

17

Tanszaki feladatok
Zeneiskolai rendezvények
Tanszaki koncertek
Országos versenyek
Zenekar vezetés
Vonós Zenekari Találkozó
Zeneiskolai rendezvények
Tanszaki koncertek
Tehetséggondozás B tag. (2 tanuló)
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Záradék

A tantestület a félévi beszámolót módosításokkal 2014. január 19-én:
…100%……….. Igen szavazattal
………-….. Nem szavazattal

Elfogadta

Nem fogadta el

Tantestület nevében:
Kovács Jenő munk. köz vez.

Csatolva: jegyzőkönyv kivonat és jelenléti ív

Fenntartónak elküldve: 2015. február 5.

Ph.

Aláírás:
Ráduly Ildikó igazgató

Csömör, 2015. január 19.
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