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I.

Munkaterv 2017-2018 tanév

AUGUSZTUS

Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2017.08.24.

10.00

Igazgatói értekezlet (feladatok, dátumok)

2017.08.25.

9.00-12.30

Tankerületi Vezetői értekezlet a III. kerületben

2017.08.28.

10.00

OH: Szakmai Tanévnyitó Konferencia

2017.08.29.

11.30-13.00

Vezetőségi értekezlet (egyeztetés, korrepetíció kérdése)

14.00-15.30

Tanévnyitó értekezlet a napirendi pontoknak megfelelően.

15.30-16.00

Szünet

16.00-17.00

Tanszaki értekezlet (munkaterv, tanszakvezető
választás, feladatok felelősök, versenyek)
Önértékelés éves munkatervének összeállítása.

17.00-18.30

Egyéni problémák megbeszélése

SZEPTEMBER
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2017.09.01.

14.00

Tantestületi értekezlet (Munkaterv elfogadása,
tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás, tanfelügyelet,
adminisztrációs feladatok, terem és órabeosztás)
A naplók megnyitásának dátuma is szept. 01.!
(Ha majd lesz naplód!)
Tanszakvezetői éves munkaterv leadási határideje.

2017.09.04.

10.00

Vezetői megbeszélés (feladatok megosztása, beszámolás)
csoportos órák termeinek elosztása: Klári, Lilian táblázat)
Szolfézs csoportok beosztása (táblázat)

2016.09.04.

felelős: Dékányné Heni
2017.09.04-09.05.

Délután

Kollégák bejelentkezése a kihelyezett tagozatokon,
terem igénylése, egyeztetése,)
Szolfézs előképzők meghirdetése (osztályfőnökök,
szülői értekezleten) osztályfőnökök és igazgatók.

2017.09.04.-09.07.
2017.09.04-09.07.

15.00-17.30

Új növendékek beiratkozása, tájékoztatása (iroda)
órabeosztások (kötelező óraszámok,
melléktárgyak, korrepetíció.

2017.09.06.-09.08.

Kezdődik a tanítás

2017.09.11.

10.00

Vezetői megbeszélés (a hét feladatainak megosztása,
előző hét feladatainak beszámolója)

2017.09. 11.-13.

9.00-13.00

Főtárgyi Egyeztetés a helyetteseknél (tanügyi

14.00-17.30

dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése,
összesítők, szülői nyilatkozatok, vendégtanulók,
adatok és kötelező óraszámok ellenőrzése).
Szolfézs és csoportos foglalkozások indítása

2017.09.11.
2017.09.11.

10.00

Vezetői megbeszélés (feladatok, beszámolók)

2017.09.14.

17.00

DÖK alakuló ülés (felelős: Szabó Zsuzsanna)
- rendelkezik az 1 napjáról, csoport létszám

2017.09.

18.00

Szülői Munkaközösség alakuló ülés (felelős: Igh.)

19.00

Intézményi Tanács alakuló ülés (felelős: Sz. Zsuzsanna)

folyamatos

Budapesti munkaközösségi értekezletek (felelős:
a munkaközösség-vezetők)

2017.09.18.

10.00

Heti vezetői megbeszélés (a hét feladatai)

2017.09.18

13.00-19.00

Tandíj és térítési díj befizetése

2017.09.20.

13.00-19.00

Tandíj és térítési díj befizetése

2017.09.22

13.00-19.00

Tandíj és térítési díj befizetése

2017.09.19.

11.00

BECS megbeszélés (a tervezet megvitatása)
az előzőleg felkért tagok részére.
A tanfelügyeletet megelőző önértékelés
feladatainak megbeszélése, szétosztása
(szülői és munkatársi kérdőívek, interjú)

2017.09.21.

A reformáció 500 éves jubileuma (Polgármesteri Hivatal)

2017.09.20.-22.

10.00-13.00

Csoportos (melléktárgyi) foglalkozások
dokumentumainak egyeztetése.
Felelős: vezető, helyettesek, iskolatitkár

2017.09.25.

10.00

Heti vezetői megbeszélés
Tanszakvezetők ellenőrzik a naplókat, egyeztetve

2017.09.25.-29.

az összesítőhöz („B” tagozat, melléktárgy, óraszám,
munkaidő elszámolás a napló végén)
Statisztikák, végleges tantárgyfelosztás, KRÉTA zárás,

2017.09.29.

OSAP jelentés az október 01. adatok alapján
Felelős: Intézményvezető
17.00

Zene világnapja koncert a kerület iskoláiban

Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2017.10.03.

11.00

Nevelési értekezlet: önértékelési, tanfelügyeleti

2017.09.29.

OKTÓBER

feladatok ütemezése, felelősök kiválasztása,
határidők megbeszélése. Részvétel kötelező
Önértékelések indítása

2017.10. 05.
2017.10.09-13.

41.héten

Tanszakvezetők és leltárfelelősök ellenőrzik az új
kötelezvényeket és átvezetik a belső nyilvántartásba
Felelős: tanszakvezetők, leltárfelelősök

OSAP jelentés, KIR-Stat, KRÉTA elkészítése.

2017.10.15.

Felelős: Ig., Igh., iskolatitkárok.
Pozsony Kodály-módszer szakmai bemutató

10.13.-10-20-21.

V4-ek szakmai konferencia és továbbképzés
Felelős: Pálla Orsolya
Ünnep, munkaszüneti nap

2017.10.23.
2017.10.24.

10.00

Minősülő kollégáknak portfólió megbeszélés

2017.10.26.

12.00-13.00

Közalkalmazotti Tanács (választás)
Őszi Szünet

2017.10.28-11.05.

Szünet előtti utolsó tanítási nap:10. 27. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap:11.06. (hétfő)

NOVEMBER
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2017.11.06.

10.00

Heti vezetői megbeszélés (feladatok, eredmények)

2017.11.07.

10.00

Minősülő kollégáknak portfólió megbeszélés
Az önértékelésben résztvevők elvégzi a (előre tervezett)

2017.11.06-10

értékelést (óralátogatás, interjú, kérdőív) és feltöltéseket.
felelős: Baloghné Marika, Sebők Eszter, Petrovics Anna
2017.11.22.

délután

Kodály kórustalálkozó a kerület kórusaival
felelős: szolfézs, zongora tanszak (tanítás nélküli
munkanap) felelős: Sebestyénné Z. Ilona, Hajdu Fruzsina

Pálla Orsolya

DECEMBER
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2017.12.03.

17.00?

Adventi hangverseny a Városházán (tanári hangverseny)

2017.12.07.

17.00

Mikulás érkezik a zeneiskolába, ajándékozás
és rövid műsor a gyerekeknek. Felelős: Fúvósok, Lilian

2017.12.??

18.00

Karácsonyi zenekari hangverseny (Káposztáson)
Felelős: Szabó Krisztián, Sillye Gergő, Balázs
András

2017.12.13.-tól

Félévi/Karácsonyi tanszaki koncertek.

2017.12.23-01.02

Téli szünet
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017.12.22
Szünet utáni első tanítási nap: 2018.01.03.

2017.12.21.

17.00

Tanári karácsony, házi hangverseny (felelős: K. Lilian)
(tanításnélküli munkanap)

2017.12.22.

DÖK nap, tanítás nélküli munkanap, DÖK rendezvény

JANUÁR
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2018.01.03-26.

14.00

Félévzáró vizsgahangversenyek, beszámolók.

2018.01.10. ?

15.00-17.30

Jazz tanszaki (zenekari koncert)
Melléktárgyi jegyek feltöltése a Metronómba (mint

2018.01.12-14 .

tavaly) felelős: Dékányné Heni, melléktárgyi tanárok
2018.01.15-17 .

délelőtt

Főtárgyi jegyek, hiányzások beírása a Metronómba

2018.01.15-17
2018.01.18.-24.

Egyeztetés melléktárgyi tanárokkal

10.00-13.00

Félévi egyeztetés főtárgy: Naplók, értesítők (ellenőrzés)

14.00-17.00

Felelős: helyettesek

2018.01.26.

Első félév vége! (ez kerül az értesítőbe)

2018.01.26-27?

V4-ek Félévzáró koncert Pozsony (felelős: jazz tanszak)

2018.01.29.

11.30-13.00

Vezetőségi értekezlet (tanítás nélküli munkanap)

13.30-14.30

Tanszaki értekezlet

15.00-16-00

Nevelőtestületi értekezlet
Tanszakvezetők féléves beszámoló leadása

FEBRUÁR
Dátum

Időpont

Értesítők kiadásának határideje.

2018.02.02.
2018.02.09.

Program, Tartalom

18.00

Intézményi Tanács ülés: Az első félévi
beszámoló. Felelős: Szabó Zsuzsanna

2018.02.13.

10.00-11.00

BECS megbeszélés, a februári pedagógus
önértékelés (Kit, mikor?)

11.00-12.00

V4-EK MUNKACSOPORT egyeztetés
BECS kódok generálása, dokumentum elemzés,

2018.02.14-28.

kérdőívek, interjú készítés, feltöltés
Felelős: Baloghné Marika, Sebők Eszter, Petrovics A.

MÁRCIUS
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2018. 03.02.

10.00

III. Nyári zenei tábor szervezése. Felelős:
Mayer Szilvia, Mester Zsolt, Jancsó-Vári Judit,
Diákönkormányzat és P. Szabó Zsuzsanna

2018.03.09.

11.00

V4-ek munkacsoport megbeszélése, Felelős: Lilian

17.00

Kicsinyek Hangversenye. Felelős:
Bujdosóné P. Klári

2018.03.10.
2018.03.10.

Munkanap (03.16-át dolgozzuk le)
10.00-12-00

Értekezlet: Zenedenap munkamegbeszélése (feladatok,
műsor, büfé, média). Felelős: Kornackerné Lilian
Önértékelés V4, Zenedenap (ledolgozandó 03 16.
(tanítás nélküli munkanap)

2018.03.15-16.

Ünnep, munkaszüneti nap

2018.03.29.-04.03.

Tavaszi szünet
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.03.28
Szünet utáni első tanítási nap:2018.04.04.

ÁPRILIS
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2018.04.05.

9.00-18.00

Tanári múzeumpedagógiai project, csapatépítő
tréning

2018.04.14.

14.00-21.00

Zenedenap (Alapítványi családi nap)
munkanap 04.21. helyett
Felelős: munkacsoportok, tanárok

2018.04.16-18-.

14.00-18.00

Felvételi meghallgatások (mindenki)
Felelősök: tanszakvezetők

2018.04.21.

Munkanap: 04.14én dolgoztuk le a Zenedenapon

2018.04.30-05-01-

Ünnep, munkaszüneti nap!

MÁJUS
Dátum

Időpont

Ünnep, munkaszüneti nap

2018.04.30.- 05.01
2018.05.03.v.04

Program, Tartalom

18.00

Kertvárosi templom- Orgonás koncert
Felelős: Gógucz Emma, Petrován Mária

2018.05.22.

Elkezdődnek a melléktárgyi vizsgák

2018.05.21.

Ünnep, munkaszüneti nap

2018.05.25.

Elkezdődnek a főtárgyi vizsgák

2018.05.22.

Melléktárgyi és főtárgyi jegyek, hiányzások kitöltése a
Metronómban. Felelős: tanszakvezetők
Indul a melléktárgyi egyeztetés CSAK 3 NAP!

2018.05.28.-29.-30

A szolfézstanárok csak ezen a 3 napon egyeztetnek!
Indul a főtárgyi egyeztetés 11 nap áll rendelkezésre!

2018. 05.31.

9.00-13.00 és 13.30-17.30

JÚNIUS
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2018.06.01.-14.

egész nap

Egyeztetés, csak főtárgytanároknak.

2018.06.02.

9.00-18.00

III. Fúvószenekari Találkozó
Felelős: Szabó Krisztián, Balázs András
Vendégtanulók melléktárgyi jegyeinek elküldése

2018.06.01.

Felelős: Dékányné Heni, iskolatitkár
2018.06.14.

9.00-12.00

Utolsó egyeztetés
Tanítási év utolsó napja (ez a bizonyítvány kiállításának

2018.06.15.

dátuma is!!)Tanszakvezetői beszámolók leadása
V4-Művészeti Projekt 200 fő vendég fogadása,

2018.06.15.-16.

programfelelősök, koncert lebonyolítása, ajándékok
Felelős:Kornackerné Lilian
2018.06.18.

2018.06.29-21.

17.00

Tanévzáró ünnepség (oklevelek kiosztása)

18.00

Bizonyítvány osztás

15.00-18.00

Régi növendékek beiratkozása (főtárgy tanároknál,
lehetőleg 1 időpontban vagy előre is lehet)

2018.06.22.

14.00

Tanévzáró tantestületi értekezlet (tanszakvezetők,
szakszervezet, Intézményi Tanács, KT) jegyzőkönyv,
év végi beszámolók elfogadása, éves munka értékelése
tanszakvezetői beszámolók leadása

2018.06.25.-29.

Tanszakvezetők és leltárfelelősök év végi leltár
(egyeztetés alapján)

2018.06.25-29.

Új növendékek elosztása, határozatok, kiértesítés

II. Helyzetelemzés
Tárgyi feltételek:
A tanév sürgős feladatai közé tartozik a hangszerállomány minőségének szinten tartása. A
hangszerek napi igénybe vétele, erősen rontja a minőségüket. Az iskola mellett működő alapítvány
ennek megoldására törekszik, de kérjük a tankerület támogatását is.

A tárgyi feltételek a

kihelyezett tanszakokon évek óta nem megfelelő. Hiányzik a megfelelő mennyiségű és állapotú
pianínó az elméleti oktatáshoz és a hangszeres órákhoz. Az elöregedett hangszerállomány javítása
már nem mindig megoldható.
A fúvós és vonós hangszerek többségének életkora 20 év fölött van, ami ilyen mértékű
igénybevételnél, már selejtezendő. A beszerzéseket évek óta nem áll módunkba biztosítani.
Az iskolaépület két nagyobb terme és az oda vezető folyosó a nyár folyamán megszépült egy
tisztasági festés alatt. A 2. és 3. emelet légkondicionálása sajnos nem oldódott meg, nyári hónapok
alatt a termek hőmérséklete eléri a 38 C fokot. Szülői panaszra és több vizsga koncertek alatti
rosszul létre hivatkozva, kértük a tankerülettől ennek orvoslását.
Az adminisztrációs munka elvégzéséhez hiányzik 3 számítógép, amin az iskolatitkárok és az
intézményvezető helyettes dolgozhatna. Jelenleg két olyan gépünk van, ami lassú és rossz állapotú,
ezenkívül saját (magán) számítógépen végzik a munkájukat.

Személyi feltételek:
2017 nyara alatt több kolléga jelezte, hogy nem kíván/ nem tud szeptembertől vissza jönni
dolgozni. Kiírtuk az üres álláshelyekre a pályázatokat, de még nem sikerült betölteni megfelelően.
Szeptembertől 6 új kolléga kezdte meg a munkát, akik közül óraadó és gyakornok is van. A
tanszakvezetők segítik az új belépők beilleszkedését és mentorálását.
Több kolléga áll nyugdíjazás előtt, főleg a hiányterületeken (gitár, zongora, korrepetitor), ami
gondot jelent majd a folyamatos pedagógiai munka ellátásában.

Tanulókra vonatkozó adatok:
A tavalyi évre vonatkozó adatokat az intézményvezetői beszámoló tartalmazza. A tandíj és térítési
díjak befizetése után (szeptember vége) látjuk a valóságos adatokat. Ebből dolgozunk majd a
statisztikához is (október 01.). Ami hosszútávon gondot jelenthet az intézménynek, hogy az idei
jelentkezésnél sokkal kevesebben érdeklődő volt a felvételi napokon. A gyerekek leterheltek a heti
5 edzés és egyéb különórákkal.

III. Éves intézményi önértékelési terv

Ebben a tanévben vezetői tanfelügyeleti ellenőrzést kap az intézmény, így az ehhez kapcsolódó
önértékelés feladatokat végezzük el. Az éves munkatervben pontos dátumokkal fogalmaztuk meg
a tervezés, egyeztetés, feladatok szétosztása miatt szervezett BECS csoport megbeszéléseit.
Szeptember végén indítjuk a szülői és munkatársi kérdőívezést, aminek koordinációját egy
munkacsoport végzi. Ezt követi a szakmai alapdokumentumok elemzése, majd október végén,
november elején az interjúk elkészítése. A folyamat lezárását november közepére tervezzük.
Nagy valószínűséggel jövőre számíthatunk az intézményi tanfelügyeletre is, ezért a pedagógus
kollégák önértékelése folyamatos, párhuzamosan a vezetői önértékeléssel.
Az intézmény munkatervében két alkalmat jelöltünk ki a pedagógus önértékelés végrehajtására.
Természetesen csak abban az esetben tudjuk az önértékeléseket elvégezni, ha nem kap a
nevelőtestület előre nem látható nagy feladatokat és nem veszélyezteti a minőségi pedagógiai
munkát.
Az önértékelést október-november, és január-februárban, terveztük be, hiszen ott kevesebb feladata
van a kollégáknak. A tanszak létszámától függően 1, esetleg 2 pedagógus vesz részt az
önértékelésben. Az óralátogatást és az interjúkészítést tanszakonként két-két kolléga végzi. Az
óralátogató kollégák az óra előtt elvégzik a dokumentumelemzést (éves tervezés, óraterv, napló).

Az órát meghatározott szempontok szerint figyelik meg, amit dokumentálnak, majd ezután
felteszik az interjúkérdéseket (kötetlen beszélgetés formájában), ha szükséges a pontosabb
eredmény szempontjából. Következő lépésként az OH informatikai felületén kitöltik az online
kérdőívet (az önértékelést végző pedagógus és a 2 kolléga). Az ő munkájukat segíti az
intézményvezető és egy felelős, irányító kolléga (Balogh Kálmánné), aki a támogató felületre segíti
feltölteni az eredményeket a tanszakvezetőkkel közösen. Végül az eredményeknek megfelelően
(erősségek és fejlesztendő területek) az önértékelést végző pedagógus elkészíti a saját fejlesztési
tervét a vezető támogatásával, egyetértésével.

2017-2018 október-november (tervezet)

TANSZAK

ÖNÉRTÉKELÉST VÉGZI

ÓRALÁTOGATÓ, INTERJÚ, KÉRDŐÍV

Szolfézs

Zelenáné B. Gabriella

D. Benkó Ildikó, Bakó Judit

Vegyes

Szilágyi Éva

Varga Evelin, Ambrus Orsolya

Jazz

Kinczel Dániel

Varga Bendegúz, Nesztor Iván

Rézfúvós

Balázs András

Knáb Mihály, Kneitner József

Fafúvós

Petrovics Anna

Sebők Eszter, Papp Tímea

Akkordikus

Kovács Gergő

Mayer Szilvia, Erőss Erna

Zongora

Gógucz Emma

Sebestyénné Z Ilona, Baloghné Kálmánné

Vonós

Kranabeth-Fadil Nagham

Pásztiné Sz. Zsuzsa, Ella Miklós

2017-2018 február-március

TANSZAK

(tervezet)

ÖNÉRTÉKELÉST VÉGZI

ÓRALÁTOGATÓ, INTERJÚ, KÉRDŐÍV

Szolfézs

Váraljai Nóra

Dékányné Heni, Grodvaltné P. Orsi

Vegyes

Varga Evelin

Bakó Judit, Szilágyi Éva

Jazz

Varga Bendegúz

Kinczel Dániel, Gereben Zita

Rézfúvós

Knáb Mihály

Balázs András, D. Benkó Ildikó

Fafúvós

Sebők Eszter, Papp Tímea

Bendzsák Anita, Petrovics Anna

Akkordikus

Mayer Szilvia

Viola Éva, Erőss Erna

Zongora

Virág Józsefné

Gógucz Emma, Sebestyénné Ila

Vonós

Tóthné H. Alexandra

Lakatos Gabriella, Szabó Zsuzsanna

IV. Országos tanulmányi versenyek
 XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
Verseny időpontja: 2017. november 17-19.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. október 20.
A területi válogatók ideje: 2017. október 6-ától 2017. október 16-áig.
Nevezés a területi válogatókra: 2017. szeptember 30-áig.

 XIV. Országos Gitárverseny
A verseny időpontja: 2018. március 23-25.
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. február 19.
A területi válogatók ideje: 2018. január 29-étől 2018. február 12-éig.
Nevezés a területi válogatókra: 2017. december 16-áig.

 III. Országos Jazz-zenei Verseny
A verseny időpontja: 2017. december 8-9
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. október 20.

 IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
A verseny időpontja: 2018. március 23-25.
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. február 26
A területi válogatók ideje: 2018. február 5-étől 2018. február 16-áig.
Nevezés a területi válogatókra: 2018. január 8-áig

 XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
A verseny időpontja: 2017. november 17-19.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. október 19.
A területi válogatók ideje: 2017. október 2-ától október 16-áig.
Nevezés a területi válogatókra: 2017. szeptember 15-éig

 IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny
A verseny időpontja: 2018. március 9-11.
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. január 20.

 XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny
A verseny időpontja: 2018. június 8-10.
A nevezés az országos döntőre: 2018. április 30.
A területi válogatók ideje: 2018. április 11-étől 2018. április 23-áig
Nevezés a területi válogatókra: 2018. március 20-áig.

 IX. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny
A verseny időpontja: 2018. február 28.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. december 20.

 XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny
A verseny időpontja: 2018. április 6-8.
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 16.
A területi válogatók ideje: 2018. február 19-étől 2018. március 5-éig
Nevezés a területi válogatókra: 2018. január 31-éig

V. Az intézmény kiemelt eseményei a tanévben

- 2017.09.29.

Zene Világnapja

- 2017.10.20-21.

Kodály módszer szakmai konferencia (Pozsony)

- 2017.11.22.

Kodály Kórustalálkozó

- 2017.12.07.

Mikulás koncert

- 2018.01.26-27.

Pop- Rock- Jazz Fesztivál (Pozsony)

- 2018.03.

Művésztanári vendégszereplés (Pozsony- Jubileum

- 2018.04.14.

XI. Zenedenap (Alapítványi családi nap)

- 2018.05.

Kertvárosi Orgonás Koncert

- 2018.06.02.

III. Fúvószenekari Találkozó

- 2018.06.15-16.

V4 Évzáró szakmai napok szervezői és vendéglátói
o vagyunk (200fő)

VI. Tanszakok munkaterve
Gitártanszak éves terve 2017- 2018
A gitár tanszakon egész állásban Erőss Erna, Mayer Szilvia zenekar vezető, Viola Éva tanszakvezető,
fél állásban Kovács Gergely, és Darázs Ádám tanítanak. Ádám gyakornoki éveit tölti nálunk,
mentorálását Viola Éva végzi.
A 85 tanítvány közül B-s növendékeink
Belák Attila, Kovács Miklós, Gollob Márton, Tóth Benedek /Éva növendékei/
Szabó Gergő és Törőcsik Máté /Gergő növendékei/
Éves tervünkben várhatóan januárban és júniusban rendezendő vizsgákon és koncerteken kívül, az
iskola felkérésein és rendezvényein továbbra is lehet ránk számítani.
Az önértékelést a vezetőséggel összhangban a tanszakunk is elkezdi.
Októberben, a Nádor teremben a budapesti verseny kiemelt arany minősítést elért növendékeit kérték
fel szereplésre, köztük (Gollob Márton és Tóth Benedeket is), ennek kapcsán növendékeinkkel
koncertlátogatáson veszünk részt.
Novemberben „ szeretünk játszani „ címmel közös koncertet szervezünk azoknak a gyerekeknek akik
szívesen szerepelnének színpadon.
Januárban Az országos verseny budapesti válogatójára 4 növendéket neveznénk be.

Februárban Róth Ede tartana iskolánkban kurzust.
Márciusban a legkiemelkedőbb növendékek tanszaki koncertje várható.
Márciusban az Országos Gitár Versenyen 4 növendékünk szándékozik indulni.

Zongora tanszak éves munkaterve 2017/18 tanév

Tanszakvezető: Sebestyénné Zádor Ilona
Az évnyitó értekezlet után tanszaki értekezletet tartottunk. Témája az éves munkaterv és a tanév
fontosabb eseményeinek megbeszélése volt.
-

-

-

Október:
o BECS önértékelés lebonyolítása. Önértékelést végzi Gógucz Emma.
Október 26:
o Első tanszaki hangverseny.
November 24:
o Tanszaki hangverseny.
December-január:
o Karácsonyi és félévi vizsgahangversenyek.
Február:
o BECS önértékelés. Végzi Virág Józsefné.
o Tanszaki hangverseny, egyben válogató a kicsinyek hangversenyére.
Március:
o Kicsinyek hangversenye.
Április:
o Zenedenap, felvételik lebonyolítása.
o Tanszaki hangverseny.
Május-június:
o Év végi vizsgák.

Jazz tanszak 2017-2018 tanév munkaterve

A 2017-2018-as tanév maximális diáklétszámmal indul a jazz tanszak életében. Ez körülbelül 60-65
növendéket jelent. Közülük a legtehetségesebbek úgynevezett „B” tagozaton készülhetnek a Bartók
konzervatórium a Liszt egyetem, de akár külföldi városok jazz főiskoláinak felvételijeire.

Két kiemelt esemény vár ránk. Az első a decemberi 3. Alapfokú Országos jazz verseny, melyen több
formációval szeretnénk részt venni. A második a pozsonyi V4-es könnyűzenei találkozó, melyen a
korábbi évekhez hasonlóan idén is tiszteletünket tesszük.
Személyi változás nyomán, örömünkre, Serei Dániel veszi át az ütő szak irányítását, mely az utóbbi
években afféle előszobájává vált a jazz dob szaknak.
Összességében elmondható, hogy rendezett körülmények között vágunk bele a munkába fizikai és
szellemi szinten egyaránt. Az egyetlen szépséghiba mely megoldásért kiált, a teremhiány, mely
minket is utolért. A jazz-zenekari órák hosszú távon saját termet érdemelnének, jelenleg komoly
logisztikai egyeztetések mentén tudnak megvalósulni.

Kinczel Dániel tanszakvezető

Fafúvós Tanszak Munkaterv 2017-2018

A fafúvós tanszak 2017-2018 tanév tanári létszáma 13 fő. Az év során kiemelt
feladatunk a BECS. Az Intézmény Önértékelési szabályzatának megfelelően tanszakunk tanárainak
önértékelése, minősítése. Folytatjuk a havonta megrendezendő fafúvós tanszaki koncertek
megrendezését.

Szeptember:
1. Tanévnyitó értekezlet.
2. Fafúvós tanszaki értekezlet és tanszakvezető választás.
- Munkaterv megbeszélése
- Órabeosztások,növendék létszám ellenörzése,új növendékek beiratkozása.
- Alapvizsgázó növendékek regisztrálása
- Zongorás korrepetíció megbeszélése
- Egyeztetés,tanügyi dokumentumok ellenörzése.
- Új hangszerkötelezvények kiadása
- Tandíjbefizetések
3. A tanszakot érintő Országos tanulmányi versenyek:
IX.Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny (Kaposvár)
2018.Márc.23-26.

4. Önértékelési éves munkaterv összeállítása.
Október - Novemberben az önértékelésben résztvevő tanárok:
Petrovics Anna
Munkacsoport tagjai: Sebők Eszter, Papp Tímea
Február - Márciusban az önértékelésben résztvevő tanárok:
Sebők Eszter , Papp Tímea
Munkacsoport tagjai: Bendzsák Anita, Petrovics Anna
2017.09.30 Zene világnapja
Október

2017.10
2017.10

Leltározás,új kötelezvények átvezetése.
BECS megbeszélés.
Havi fafúvós tanszaki megrendezése.

November:

2017.11. BECS.A tervezett önértékelési folyamat lebonyolítása.
2017.11. Adventi hangverseny a Városházán.
December:
2017.12.07 Mikulás koncert a zeneiskolában.
2017.12.08 tól Félévi karácsonyi koncertek (vizsgák)
Karácsonyi Zenekari hangverseny
2017.12.21 Tanári karácsonyi hagverseny
Január:
2017.01. Félévzáró vizsgahangversenyek,beszámolók.
2018.01 Egyeztetés, naplók, értesítők (ellenörzés)
2018.01. Értesítők kiadása

Február:
2018.02.

BECS megbeszélés. Februári ped.önértékelés.
Óralátogatás, interjúkészítés, kérdőívezés.
Az esetlegesen versenyre készülő ill. felveteliző növendékek meghallgatása.
Március:
2018.3. BECS. A tervezett önértékelési folyamat lebonyolítása.
2017.03 Kicsinyek hangversenye.

2017.03 Zenedenap munkamegbeszélése.
Április:
2017.04.

2018.04.

ZENEDENAP
A fafúvós tanszak teljes tanári karának és növendékeinek
részvételével.
Felvételi meghallgatások.

Május:
2018.05. Évvégi vizsgák szervezése,lebonyolítása.

Junius:
2018.06.03 Fúvószenekari Fesztivál. (Szervezés, lebonyolítás a tanszak tanárai
részvételével.
2018.06. Egyeztetés,tanügyi dokumentumok ellenörzése.
Leltározás
2018 06. Tanévzáró ünnepély,bizonyítványosztás.
2018 06. Régi növ. beiratkozása.
2018 06. Tanévzáró tantestületi értekezlet.
2018 06. Új növendékek elosztása.

és növendékei

Bendzsák Anita tanszakvezető

Rézfúvós tanszak 2017-18 éves munkaterve

Rézfúvós tanszak alapvető céljai megegyezik a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott
Alapfokú Művészetoktatás követelményei és tantervi programjával. A tanszak hála a sok éves kitartó
munkának stabil növendéki hátérrel indul neki az idei tanévnek. Változatlanul fontos teendők közé
tartozik a furulyások mielőbbi átállítása rézfúvós hangszerre. A kamarazene duó, trió, quartett,
továbbra is fontos szerepet kap a tanszak életében. Változatlanul támogatjuk az iskola
fúvószenekarát, növendékekkel, és korrepetícióval. A tavaly alakult kezdő fúvós együttes
létszámának növelése, stabilitásának megteremtése az idei tanév egyik fontos feladata lesz. Ahogy
korábban úgy az idén is a fúvószenekari anyag gyakorlása minden tanárnak kötelező órai munka. A
tanszak népszerűsítése tovább folytatódik a helyi iskolai rendezvényeken, aminek a célja, hogy minél
több tehetséges gyerek jelentkezzen hozzánk. A kihelyezett tanszakokon tanító kollégák az évek alatt
megszokott módon folyamatosan részt vesznek az iskola életében, és segítik azok rendezvényeit
növendékeik fellépésével. Szeretnénk a kamarazenei produkciókat színesebbé tenni, úgy hogy más
hangszereket is bevonunk a csoportba.

Az idei tanévben megkezdjük a tanszakon a tanárok önértékelését.
Ebben a tanévben két versenyen szeretnénk indulni. Vecsés kupa, és a Német nemzetiségi hangszeres
verseny Taksony.

Szeptember
Adminisztráció. Fizikai alapozás.( anzatz építése) Hangszer karbantartás. Leltár, hangszerek
leselejtezése.

Október
Felkészülés tárgyhó ünnepre. Hangszer kölcsönzési papírok ellenőrzése, zenekari anyagok felmérése.
Önértékelés: Balázs András (Óralátogató: Knáb Mihály, Kneitner József)

November
Minősítés: Szalóki Zoltán, Kneitner József Felkészülés tárgyhó ünnepre. Egyeztetés a decemberi
ünnepekről. (osztályfőnök, helyi iskola vezetése, zeneiskolai rendezvények)

December
Fél évi vizsga koncertek megszervezése. Közismereti iskolák ünnepélyeire való felkészülés,
részvétel.

Január
Fél évi adminisztráció. Hangszerek állapotának felmérése. Kiegészítők beszerzése.

Február
Felkészülés tárgyhó ünnepre. Egyeztetés a márciusi ünnepre osztályfőnökökkel, zenekarvezetőkkel,
zeneiskolai vezetéssel
Önértékelés: Knáb Mihály (Óralátogató: Balázs András, Benkó Ildikó)

Március
Felkészülés tárgyhó ünnepre. Részvételek az ünnepélyeken.

Április

Felkészülés a zenedenapra, felvételire. A tanszak növendék létszám igényének felmérése. Felvételi.

Május
Felkészülés az év végi vizsgákra. Adminisztráció előkészítése. Vizsga időpontok, helyek egyeztetése.
Vizsgaanyag egyeztetése.
Június
Év végi vizsgák. Hangszer leltár , hangszer javítások egyeztetése intézése
Fúvószenekari fesztivál. V4 találkozó

Budapest 2017-08-29

Kneitner József
Tanszakvezető

SZOLFÉZS TANSZAK ÉVES MUNKATERVE
2017-2018

2017 szeptember

Megválasztottuk a tanszakvezetőt, Dékányné L. Henriett személyében.
Tanszakunkon idén is 9 Kolléga dolgozik. Dékányné L. Henriett a Ped.II.
minösítés programban vesz részt, Sillye Gergő a Miskolci Egyetem
Zeneismeret szakán készíti szakdolgozatát.
Megbeszéljük a csoportbeosztásokat és mindenki felveszi a kihelyezett
tagozatokon a kapcsolatot az igazgatókkal.
A központi foglalkozásokat még nem ismerjük, de összeállítottuk az
éves programot. ill. ötleteinket majd megbeszéljük a fővárosi szolfézs

értekezleten.
Szeretnénk a
gödöllői zeneiskolában a Margaréta munkafüzet írójának, Lázárné Nagy Andrea több óráját
megnézni, nagyon hasznos volt az előző foglalkozás, ill. Papp Károlynét szeretnénk felkérni
bemutató órák megtartására.
A nagy keresletre való tekintettel javasoljuk a szerzőknek, Papp Károlyné és Spiegel Mariann
tanárnőnek az Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban c. könyv újbóli kiadását.

Tanszakunk programjai:
Idén 2 nagy rendezvény színesíti életünket.
2017 október 2. felében a pozsonyi zeneiskola felkérésére előadással és bemutató órákkal készül
Grodvaltné Pálla Orsolya és Sillye Gergely Kollégánk a Kodály módszerről 8 diákunk részvételével.
Készülünk és szervezzük a zongora tanszakkal a novemberi Kodály Z. Kórustalálkozót .
Elindult az önértékelési folyamat, előkészítjük és segítjük az érintett Kollégák munkáját.

2017 november

a Kodály Zoltán Kórustalálkozó lebonyolítása,
az intézményi önértékelésben Zelenáné Báródi Gabriella vesz részt,
a pozsonyi tapasztalatok megbeszélése

2018 február

megbeszéljük az előző félévi önértékelés eredményét, tapasztalatait.

2018 március

Váraljai Nóra részvétele az önértékelési folyamatban,

2018 április

az előző havi önértékelés megbeszélése.
a májusi vizsgák előkészítése.

A tanév folyamán Baloghné Tulok Mária tanárnő a tanév folyamán, talán az őszi szünetben az
alapvizsgás csoportjával ellátogatnak a Kodály Intézetbe, valószínűleg más Kolléga is csatlakozik
növendékeivel ehhez a programhoz.

Dékányné L. Henriett
tanszakvezető

2017-18-ös tanév munkaterve

Vonós munkaközösség
A vonós tanszakon tanító tanárok:
Hegedű/brácsa szakos tanárok:
1. Ella Miklós
2. Kranabeth-Fadil Nagham
3. Jancsó-Vári Judit
4. Pozsgai Erzsébet
5. Skripeczky Istvánné
6. Feltóti Zsuzsa
7. Hegedűs Ágnes
Gordonka szakos tanárok:
1. Horváth Alexandra
2. Lakatos Gabriella Mária
3. Pásztiné Szabó Zsuzsánna
Nagybőgő szakos tanár:
1. Hajdrik Istvánné
2. Glaser Péter
Tücsök zenekar:Vezetője: Feltóti Zsuzsa
Ifjúsági Szimfónikus Zenekar: Vezetője: Sillye Gergely, segítő tanár: Kranabeth-Fadil Nagham
Alkalmanként a tanszakon tanító tanárok és nagyobb diákok segítik a zenekar munkáját.
Gordonka kamaracsoport: Vezetője: Pásztiné Szabó Zsuzsánna

„B” kat. növendékek a hegedű tanszakon: 5 fő
1.
2.
3.
4.
5.

Novák Boglárka 5.o. (Skripeczky Istvánné)
Rubik Emese 8.o. (Skripeczky Istvánné)
Grodvalt Enikő 4.o. (Kranabeth-Fadil Nagham)
Balatoni Anita 2.o. (Kranabeth-Fadil Nagham)
Zubor Ildikó 9.o. ( Jancsó-Vári Judit)

„B”kat. növendékek a gordonka tanszakon: 4 fő
1.
2.
3.
4.

Biró Alexa 3. o
Szücs Szonja 4. o
Jáger Áron 5.o
Deák Hanna 6. o

Felvételiző: Varga Eszter ( Pásztiné Szabó Zsuzsánna )

A tanszakot érintő jelentősebb eseményei:
Országos Friss Antal Gordonkaverseny: Biró Alexa,
Hatvani Országos Barokk Fesztivál
Hatvani Országos Bach Fesztivál

I. félév

Augusztus 29. Alakuló értekezlet
Szeptember 1 Tanévnyitó értekezlet
Szeptember

Budapesti hegedű tanszakvezetők tanévnyitó értekezlete

Szeptember 11

Budapesti gordonka tanárok értekezlete

Október 26

Munkaközösségi foglalkozás
Témája: kezdők tanítása

Október-November Kranabeth-Fadil Nagham minősül
Segítői: Ella Miklós és Pásztiné Szabó Zsuzsánna

December 7
December 10
December 11

Mikulás koncert ( Tücsök Zenekar )
Koncert a Káposztásmegyeri Katolikus Templomban
gordonka tanszak vizsgakoncertje

December 14-15
December 21
December vége

Hegedű tanszak félévi vizsgája
Tanári Karácsony
Hatvani Országos Barokk Fesztivál: Török Bálint ( Pásztiné Szabó Zsuzsánna)

Január első hete gordonka tanszak skála-etüd vizsga

II. félév

Február

A hegedű/brácsa tanszak „A” tagozatos házi versenye

Február eleje
Február-március

Március 9

gordonka felvételi: Varga Eszter ( Pásztiné Szabó Zsuzsánna)
Tóthné Horváth Alexandra minősül
Segítői: Lakatos Gabriella, Pásztiné Szabó Zsuzsánna

Kicsinyek hangversenye

Április 14

Zenedenap

Május végén
Május végén

Év végi vizsgák Gordonka- és hegedű/brácsa tanszakon egyaránt.
Hatvani Országos Bach Fesztivál Török Bálint ( Pásztiné Szabó Zsuzsánna )

Június 14,15

V4 találkozó

Ezeken kívül növendékeink rendszeresen játszanak a zeneiskolai, általános iskolai, önkormányzati és
egyházi rendezvényeken.

Tárgyi szükségletek:
feles, háromnegyedes és egészes cselló tokok
cselló, hegedű és brácsa húrgarnitúrák feles háromnegyedes és egészes hangszerekre
A vonós hangszereket Bárdi Szabolcs kitűnően tartja karban

Budapest, 2017.aug.31.
Pásztiné Szabó Zsuzsánna

2017-2018 tanév Vegyes Tanszak Munkaterv
Népi ének – Bakó Judit
A népi ének tanszakra a 2017-18-as tanévben a szokásos feladatok várnak.
1. Versenyek
A "Tiszán innen, Dunán túl" című, többfordulós versenysorozat már az első félév vége felé elindul az iskolai
válogatókkal, de a verseny lényegileg a 2. félévben zajlik. Ezen a minden évben megrendezésre kerülő
sorozaton kívül más versenyről még nincs tudomásunk, de minden évben írnak ki kisebb versenyeket a tanév
során.

2. Szereplések
Minden tanítvány aktívan részt vesz a zeneiskola és saját iskolájának különböző hangversenyein, ünnepi
alkalmain. Ez főleg a karácsonyi időszakban jelent majd több lehetőséget.
3. Alapvizsga
Ebben a tanévben ismét lesz alapvizsgázó növendék: Gál Lea Kamilla.

Citera – Varga Evelin
2017-2018-as tanév
Ebben az évben várható fellépések, szereplések - Iskolai rendezvények:
2017.december 3. – Adventi hangverseny – Városháza
2018. április 14. – Zenede nap
A kerület általános iskoláinak rendezvényei
Várható versenyek:
Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny - Székesfehérvár
Tiszán innen, Dunán túl Népzenei Verseny
NÉPDALKÖR
Ebben az évben várható fellépések, szereplések - Iskolai rendezvények:
2017. december 3. – Adventi hangverseny – Városháza
2017. december – Káposztásmegyeri adventi koncert
2018. április 14. – Zenede nap
Várható versenyek:
Tiszán innen, Dunán túl Népzenei Verseny
IX. Országos Népzenei Verseny
Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny - Székesfehérvár

Magánének – Ambrus Orsolya, Kárpáti Magdolna, Szilágyi Éva
Versenyek, találkozók
- Budapesti Énekes Fórum
- Balassagyarmati Énekes Találkozó
- Ádám Jenő énekverseny

Fellépések, koncertek
- a fúvószenekarral való együttműködés folytatásaként a templomi Karácsonyi hangversenyre valamint
tavasszal a Zenedenapra és a III. Fúvószenekari Találkozóra közös számmal, számokkal készülünk
- folytatódnak a közös kamara-produkciók a zongora , vonóstanszakkal való együttműködés keretében
(verseny)
- továbbra is nyílt vizsgákat tartunk, hogy a növendékek szokják a közönséget, a fellépés-szituációt
- ezen kívül szívesen részt veszünk minden iskolai rendezvényen, ahol lehetőség van rá (pl. a nyugdíjastalálkozón, a Mikulás-hangversenyen, az orgonás hangversenyen, stb.)

Iskolán kívüli fellépések:
- az évek óta fennálló jó kapcsolat folytatásaképpen közreműködés a Baptista Gyülekezet karácsonyi
hangversenyén
- Újpesti SZTK dolgozók karácsonyi koncertjén növendékek szereplése
- Ady Művelődési Ház által szervezett kiállítás megnyitókon fellépés
- Újpesti Szabadtéri színpad karácsonyi koncert
- Babits Gimnázium által szervezett musical produkcióban is részt vesz két növendékünk idén ősszel
- a Polgármesteri Hivatal által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken (pl. október 23., advent, karácsony,
stb.)
- a Tavaszi Fesztivál keretében szerveződő rendezvényeken
- hangverseny a Zsidó Szeretetházban
- ezen kívül kapcsolat, együttműködés teremtése és/vagy ápolása a kerület kulturális intézményeivel (Ady,
Polgárcentrum, Újpest tv, iskolák stb.)

Operastúdió – Szilágyi Éva
Ebben az évben nem csak egy operát állítunk színpadra. Ősszel november 24-re tervezzük egy közös
koncertet a Koncertmuzsika Zenekarral együttműködésben, felújítjuk a nagysikerű Varázsfuvola
című operánkat, melyet ezúttal teljes szimfonikus zenekar fog kísérni.
Szeretném kérni a Vezetőség segítségét is abban az együttgondolkodásban, hogy ha ilyen nagy és
méltó feladatot vállalunk, hol lenne alkalmunk ezt a közös produkciót népszerűsíteni, hogy ne csak
egy koncertünk legyen.
Ez az esemény jó alkalom lehet iskolánk népszerűsítésére, hiszen nincs az országban olyan
Operastúdió, aki szimfonikus zenekarral együtt lép fel.
Szeretném visszahívni vendégművészeinket ebből az alkalomból, akik anno 2 éve velünk voltak,
Mondok Yvette és Ürmössy Imre.

A tavaszi Zenedenapunkon szeretnénk bemutatni új kisoperánkat, amiről folynak az egyeztetések
jelenleg.
Tavaly az Operastúdió Újpest mellett Nagymaroson és Nagykátán is bemutatkozott operájával. Idén
is tervezzük, hogy ezeket a partnerkapcsolatokat ápoljuk, hiszem már előző évben a sikeres
előadások után megkaptuk a felkérés mindkét várostól.

Legitimációs záradék

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2017-2018 tanévre vonatkozó
munkatervét, a Szülői Munkaközösség, az Intézményi tanács és a Diákönkormányzat véleményének
kikérése mellett, a nevelőtestület jóváhagyta. A munkaterv a fenntartó jóváhagyása után lép életbe.

Budapest, 2017. 09 18.
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