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A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve
a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
Zeneművészeti ág
Feladatkör

Szakképzetség

Iskolai
végzettség

magánének tanár

egyetem MA

klasszikus ének előadóművész, okleveles
operaénekes

népi ének, szolfézszeneirodalom tanár

egyetem

középiskolai énektanár, karvezető,
zeneelmélet, szolfézs tanár, néprajz

zongora, szolfézs tanár

főiskola

zongora és szolfézstanár

trombitatanár,
fúvószenekar vezető

főiskola

trombitatanár

fuvolatanár

főiskola

fuvolatanár

egyetem

fuvola, szolfézs- és általános iskolai
énektanár
fuvola művész-, fuvolatanár

zongoratanár

főiskola

klasszikus zongora előadóművész

gitártanár

egyetem MA

gitártanár

oboatanár,
intézményvezető

egyetem

oboatanár, oboaművész, kamaraművész

kürt, szolfézs tanár

főiskola

szolfézs tanár

főiskola

klarinét, szaxofon tanár

főiskola

hegedűtanár

főiskola

kürt, szolfézs és általános iskolai
énektanár
szolfézs, zeneelmélet és általános iskolai
énektanár
fúvós zenekari karnagy, klarinét,
szolfézs, általános iskolai énektanár
hegedűtanár, kamaraművész

gitártanár

főiskola

gitártanár

oboatanár

egyetem MA

okleveles oboaművész-és tanár

korrepetitor

alapfokozat BA

klasszikus zongora előadóművész

jazz-ének tanár
nagybőgő, bőgő, jazzbasszusgitár
zongoratanár

főiskola

főiskola

jazz-ének előadóművész, -tanár
nagybőgő tanár, jazz-bőgő előadóművész
tanár
zongoratanár

szolfézs tanár

egyetem

ének-zene tanár, karvezető

zongoratanár

egyetem MA

cimbalomtanár

főiskola

hegedűtanár
hegedű-, mélyhegedűtanár,
intézményvezető-helyettes

főiskola

klasszikus zongora előadóművész-tanár
cimbalom tanár, kamara művész,
szolfézs tanár
zeneiskolai hegedűtanár

főiskola

mélyhegedűtanár, kamaraművész

főiskola

Szakvizsga

közoktatás vezetői
szakvizsga

közoktatás vezetői
szakvizsga,
szaktanácsadó

fuvolatanár
korrepetitor és
zongoratanár
jazz-zongora tanár, jazz
elmélet tanár, jazz zenekari
gyakorlat
kürttanár
harsona, tenorkürt, tuba
tanár
fuvolatanár,
intézményvezető-helyettes
gitártanár
hegedűtanár, vonós
zenekar
zongoratanár

főiskola

fuvolatanár, kamaraművész

főiskola

zongoratanár, kamaraművész

főiskola

jazz-zongora előadóművész, -tanár

egyetem

kürtművész-tanár

egyetem

harsonatanár, tubatanár

főiskola

fuvolatanár

főiskola

jazz-gitár előadóművész, -tanár

főiskola

zeneiskolai hegedűtanár

egyetem

zongoraművész, -tanár

gordonkatanár

egyetem

gordonkaművész, -tanár

főiskola

gitártanár, kamaraművész

egyetem

fagott művész, -tanár, kamaraművész

gitártanár, gitár zenekar
vezető
fagott tanár,
furulyazenekar vezető
orgonatanár, korrepetitor

egyetem

korrepetitor

egyetem

orgonaművész, -tanár, zeneiskolai
zongora-tanár
zongoraművész, -tanár

jazz-dob tanár, ütőtanár

főiskola

jazz-dob előadóművész tanár

jazz-gitár tanár

főiskola

jazz-gitár előadóművész, -tanár

zongoratanár, korrepetitor
fuvolatanár, fuvola
zenekar vezető
gordonkatanár, cselló
együttes vezető
zongoratanár

doktori fokozat PHD

zongoraművész

egyetem

fuvola művész, -tanár

egyetem MA

gordonkatanár, kamaraművész,
szolfézstanár
okleveles zongoraművész-tanár

fuvolatanár
hegedűtanár, tücsök
zenekar vezető
fuvolatanár

egyetem

fuvolaművész, -tanár, kamaraművész

főiskola

hegedűtanár-és kamaraművész

főiskola

fuvolatanár, kamaraművész

zongoratanár

főiskola

zongoratanár

zongoratanár

főiskola

zeneiskolai zongoratanár

klarinéttanár

egyetem

klarinéttanár, kamaraművész

jazz-dob tanár, ütőtanár
szolfézstanár,
vonószenekar vezető
hegedűtanár

főiskola

jazzdob előadóművész

főiskola

ének-zenetanár, karvezető

főiskola

hegedűtanár

zongoratanár

egyetem

zongoratanár, zongoraművész,
művészetek magisztere

klarinéttanár, fúvószenekar
vezető
trombitatanár
magánének tanár

főiskola

főiskola

klarinétművész, -tanár, fúvószenekari
karnagy
zeneiskolai trombitatanár

egyetem

énekművész, tanár

egyetem

közoktatás vezetői
szakvizsga

közoktatás vezetői
szakvizsga
közoktatás vezetői
szakvizsga,
szaktanácsadó
közoktatás vezetői
szakvizsga

korrepetitor

egyetem

gordonkatanár

egyetem

szolfézstanár

főiskola

citeratanár

egyetem

jazz-dob tanár, ütőtanár

főiskola

zongorakísérő-korrepetitor, zongoratanár,
kamaraművész
gordonkaművész, -tanár
zeneelmélet és szolfézstanár, karvezető,
egyházzenész
citera-, tambura-, koboz-, tekerő
előadóművész
jazzdob előadóművész-, tanár

gitártanár

főiskola

gitártanár

zongoratanár

főiskola

zeneiskolai zongoratanár

orgonatanár

egyetem MA

okleveles orgonaművész,-tanár

fuvolatanár

főiskola

fuvolatanár, kamaraművész

gitártanár

középfok

érettségi

korrepetitor

egyetem BA

klasszikus zongora előadóművész

klarinéttanár

egyetem BA

klasszikus klarinét előadóművész

klarinét, szaxofon tanár

főiskola

klarinéttanár

szolfézstanár

egyetem

ének-zenetanár, karvezető

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Feladatkör

Iskolai végzettség

Szakképzetség

iskolatitkár

egyetem

bölcsész

iskolatitkár

középfokú

kereskedelmi szakközépiskolai érettségi

könyvtáros

középfokú

hangszer
karbantartó
hangszer
karbantartó

középfokú

gép- és készülék készülékszerk., könyvtárkezelői
tanfolyam
zongorakészítő és javító

középfokú

hangszerkészítő iskola

A 2018-2019. tanév előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamainak száma
Művészeti ág: Zeneművészet
Előképző évfolyam: 2
Alapfokú évfolyam: 6
Továbbképző évfolyam: 4

Szakvizsga

Országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, versenyeken,
fesztiválokon való részvétel a 2017/2018. tanévben
Esemény

Típusa
rendezvény

Területi
hatálya
újpesti

Részvétel
típusa
részvétel

Reformáció 500 éves évfordulója az újpesti
városházán
Lions Club évnyitója az újpesti Ifjúsági
Házban
Irodalmi est Utassy József emlékére a Károlyi
István Gimnáziumban
A 2017 évi Budapesti Zeneiskolai
Gitárverseny arany minősítettjeinek
hangversenye a Nádor teremben
A Kodály módszer bemutatása a pozsonyi
zeneiskolában
Ökomenikus istentisztelet okt.23-a tiszteletére
az újpesti Evangélikus Templomban
Kerületi megemlékezés október 23-a tiszteltére
Újpest Főterén
Arany János szavalóverseny megnyitóján az
Ady Endre Művelődési Házban
Kodály Kórustalálkozó az Ifjúsági Ház
Színháztermében
Gordonka tanszaki házi hangverseny a Szent
István Zeneművészeti Szakközépiskola
Adventi hangverseny a Városházán
Lions Club karácsonyi ünnepség az Ady Endre
Művelődési Házban
Karácsonyi növendékhangverseny a Szent
János Katolikus Általános Iskolában
Adventi hétvége a Fő téren
A zeneiskola együtteseinek karácsonyi
hangversenye a káposztásmegyeri templomban
Karácsonyi ünnepség az Idősek Otthonában
SZTK karácsony
Szt. István Gimnázium szalagavatóján
közreműködés
Lepkemúzeum díjátadó
V4 tanári hangverseny Pozsony Pálffy Kastély
V4 Pop- Rock- Jazz Fesztivál Pozsonyban
Olvasni jó-eredményhirdetés Ifjúsági Ház
Kerületi március 15-i ünnepség a „szánkózó
dombon”
Tavaszi hangverseny a fóti Károlyi Kastélyban
Költészet napja az Ifjúsági Házban
Éneklő Ifjúság Könyves Kálmán
Gimnáziumban
Orgonás hangverseny a kertvárosi templomban
„Mese, zene, csudajó”- Színházteremben

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény

országos

részvétel

rendezvény

nemzetközi

részvétel

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény
rendezvény

újpesti
újpesti

részvétel
részvétel

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény
rendezvény

újpesti
újpesti

részvétel
részvétel

rendezvény
rendezvény
rendezvény

újpesti
újpesti
újpesti

részvétel
részvétel
részvétel

rendezvény
rendezvény
rendezvény
rendezvény
rendezvény

újpesti
nemzetközi
nemzetközi
újpesti
újpesti

részvétel
részvétel
részvétel
részvétel
részvétel

rendezvény
rendezvény
rendezvény

újpesti
újpesti
újpesti

részvétel
részvétel
részvétel

rendezvény
rendezvény

újpesti
újpesti

részvétel
részvétel

Fészek Művészklub hangverseny
Hangverseny a Polgár Centrumban
Újpest gyermekeiért díjátadó ünnepség
Szűcs Sándor Általános Iskola gálája a
Stefánia Palotában
V4-ek művészeti projekt-koncert a fóti Károlyi
Kastélyban

rendezvény
rendezvény
rendezvény
rendezvény

budapesti
újpesti
újpesti
újpesti

részvétel
részvétel
részvétel
részvétel

rendezvény

nemzetközi

részvétel

Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2017/2018.
tanévben

Esemény megnevezése
Friss Antal Gordonkaverseny területi
válogatója a Fasang Árpád Zeneiskolában
Országos Friss Antal Gordonkaverseny a
szolnoki zeneiskolában
III. Országos Jazz Verseny a Tóth Aladár
Zeneiskolában
Tied a Steinway a Szent István
Zeneművészeti Szakközépiskola
szervezésében
Tiszán innen Dunán túl
kerületi válogató
IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
területi válogató
Országos kürt verseny
Országos Gitárverseny területi válogató
Országos cimbalomverseny
Tiszán innen Dunán túl
III. Konrád Péter Ütőfesztivál
Béres Ferenc Országos Református
Népdaléneklési Verseny
XIV. Országos Zeneiskolai Gitárverseny
Vecsés Kupa-rézfúvós verseny
VI. Országos Oboa fesztivál és
tehetségnap
„Dunán innen, Tiszán túl” Bp-Pest
megyei területi előválogató
III. Országos kortárs zenei videóverseny

Eredmény,
helyezés
1 továbbjutó

Területi hatálya

Típusa

budapesti

verseny

1 fő

országos

verseny

különdíj, III.
helyezés
2 fő a legjobb 5
között

országos

verseny

országos

verseny

1 arany, 2 kiemelt
arany minősítés
1 ezüst, 2 bronz
minősítés
kiemelt arany
minősítés
2 kiemelt arany
minősítés
1 arany, 2 ezüst, 1
bronz, 1 különdíj
1 arany, 1 kiemelt
arany minősítés
2 dicséret
1 arany

kerület

verseny

budapesti

verseny

országos

verseny

budapesti

verseny

országos

verseny

országos

verseny

országos
országos

verseny
verseny

2 ezüst
1 arany, 2 ezüst, 1
bronz minősítés
4 arany minősítés

országos
országos

verseny
verseny

országos

verseny

1 arany minősítés

megyei

verseny

2 arany, 1 ezüst
minősítés

országos

verseny

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai a 2017/2018. tanévben

Mikulás koncert
Karácsonyi hangverseny a zeneiskolában
Kicsinyek hangversenye
Hangverseny Fóton
Zenede-nap
Orgonás hangverseny
Regionális fúvószenekari találkozó
V4-ek művészeti projekt
Évzáró hangverseny
Nyári zenei tábor Diósjenőn

2017. 12. 07.
2017. 12. 21.
2018. 03. 08.
2018. 03. 24.
2018. 04. 14.
2018. 05. 11.
2018. 06. 02.
2018. 06. 14-15
2018. 06. 18.
2018. 08. 01-06

Középiskolai felvételt nyert növendékeink a 2017/2018. tanévben

Növendék
Soldos Noémi
Kozma Levente
Gollob Ádám

Iskola
Bartók Béla Zeneműv.
Szakközépiskola
Váci Bartók-Pikéthy
Zeneművészeti Szakgimnázium
Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola

Szak
cimbalom

Felkészítő tanár
Harai Erzsébet

trombita

Szalóki Zoltán

jazz-gitár

Oláh Szabolcs

Elismerésben részesült tanáraink a 2017/2018. tanévben

Tanár

Eredmény/díj

Felterjesztő/Alkalom

Harai Erzsébet
Bujdosóné Pécsy Klára

Tanári különdíj
Sándor István Újpest
gyermekeiért díj
MZMSZ kitüntetés
MZMSZ kitüntetés
MZMSZ kitüntetés
MZMSZ kitüntetés
MZMSZ kitüntetés

IX. országos cimbalomverseny
tantestület

Páll Dénes
Sebestyénné Zádor Ilona
Balogh Kálmánné
Virág Józsefné
Dékányné Lőrincz Henriett

a zeneiskola vezetősége
a zeneiskola vezetősége
a zeneiskola vezetősége
a zeneiskola vezetősége
a zeneiskola vezetősége

Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

Művészeti ág

Egyéni
oktatásban
részt vevők
száma

Zeneművészet

790

Csoportos főtárgy
Kötelező
oktatásban részt
választható tárgyak
vevők száma
csoportjainak
(csoportok/tanulók)
száma (csoportos
/tanulók)

142

Nagyobb létszámú
együttesek

Furulyazenekar
Fuvola együttes
szolfézs: 55/582
Fúvós zenekar
kamara: 11/47
Fúvós zenekar
zeneirodalom: 4/55 (ifjúsági)
jazz elmélet: 1/10 Gitárzenekar
jazz zenekari
Kis vonószenekar
gyakorlat: 4/31
Kórus
népdalkör: 1/28
Operastúdió
Tücsökzenekar
Vonószenekar

Kelt: Budapest, 2018. 09. 26.

Dávidné Szabó Melinda
intézményvezető

