Munkaterv 2015/16
aug.31.

Tanévnyitó értekezlet
Tanszakvezetők megválasztása. Határidők, feladatok
14-17-ig Új növendékek beiratkozása
16-18-ig Cimbalom pótfelvételi

szept. 3.

11 órakor tantestületi értekezlet- Végleges munkaterv elfogadása a tanszakvezetők
munkatervei alapján. Ügyeleti rend, az iskola nyitva tartásának ismrtetése.

szept. 3-4. Órabeosztások
szept 7.

Ideiglenes órarend összesítő és órarend leadás.

szept.3-4. Órabeosztás, a napló megnyitásának a dátuma: szeptember 1.
szept.7-i héten kezdődik a tanítás
A kihelyezett tagozatokon a szolfézs és előképzős csoportok megszervezése.
szept. 14.

Szolfézs tanítás indítása

szept. 14-i héten a végleges órarend és összesítők leadása- naplók átvétele
Szeptember:Pedagógus önértékelési csoportok megalakítása
Pedagógus minősítések kezdődnek
Idén minősülő kollégák: Kneitner József, Sebestyénné Zádor Ilona , Sillye Gergely
Budapesti munkaközösségi értekezletek minden tanszakon.
Iskolai munkaközösségi foglalkozások: A tanév munkájának megbeszélése.
Adminisztrációs feladatok végzése, összesítő, órarend. Naplók csak ezek hibátlan kitöltése után
adhatók ki. A naplók kitöltésének határideje október 5.

szept. 21.

17 óra DÖK
18 óra SZMK
19 óra Intézményi Tanács ülése
Témák: Elmúlt évi beszámolók ismertetése és a tisztségviselők megválasztása

okt. 26-30.

Őszi szünet
szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22 csütörtök
szünet utáni első tanítási nap nov. 2. hétfő

nov. 29.

Adventi hangverseny a Városházán, ha igény van rá. Meghívott vendégként a Baptista
Harangzenekar működik közre.

dec. 8.

Mikulás hangverseny. Színházterem-tervezett időpont

dec. 12.

Munkanap- Zenekari karácsonyi hangverseny Káposztásmegyeren-tervezet

dec. 18.

Karácsonyi hangverseny- Díszterem

dec. 21-31

Téli szünet
utolsó tanítási nap dec. 18. péntek
első tanítási nap jan.4. hétfő

december-január hónapban tartjuk a vizsgahangversenyeket és a beszámolókat.
Utolsó vizsganap: jan. 29
Félévzárás dátuma: január 22. Értesítők kiküldése: jan. 29.
A félévi naplók és értesítők ellenőrzése január 30-ig.
jan 23.

a második félév első napja.

febr. 1.hétfő

Félévzáró értekezlet

febr. 9 kedd 18 óra Intézményi Tanács ülése
Témája: Az első félévi beszámoló véleményezése
márc. 5.

Hétfői munkanap (Mi április 23-án Zenedenapon dolgozzuk le)

márc. 10.

17 óra Kicsinyek hangversenye

márc. 14-15.

hétfő-kedd munkaszüneti napok

márc.24-29

Tavaszi szünet
utolsó tanítási nap:márc. 23. szerda
első tanítási nap: márc. 30. szerda

ápr. 15. 16. 17. Zenedenap és 125 éves évforduló
ápr. 18. 19. 20. Felvételi
ápr.-május

Operastúdió előadásai

máj. 20. (27)

Orgonás koncert- Kertvárosi templom

május 16-val kezdődő héten: Melléktárgyi vizsgák
máj. 23-tól

Főtárgyi vizsgák júni 10-ig (péntek)

máj. 28.

II. Fúvószenekari találkozó
Egyeztetés folyamatosan június 15-ig.

júni. 16. 17 óra Évzáró hangverseny- Színházterem
Utána bizonyítványosztás
júni 20.

10 óra Évzáró értekezlet

júni 20. 21. 22. 15-18-ig új növendékek beiretkozása

Jazz hangversenyek félévkor és évvégén
125 éves évforduló
Nyugdíjas találkozó októberben.
Évi tanítási napok száma 181

Vonós tanszak. Tanszakvezető Jancsó-Vári Judit
Felkészülés a X. Országos Bartók Béla hegedű-duó versenyre és a XIII. Országos ALBA REGIA
kamarazenei versenyre.
A vonószenekart továbbra is Sillye Gergely vezeti, segítsége Kranabeth-Fadil Nagham. A felkészülés
a karácsonyi templomi hangverseny műsorával indul. A tavaszi Orgonás hangversenyre való
felkészülés a másik cél. Természetesen, ha van rá igény más felkérésnek is eleget tudnak tenni.
A Tücsök zenekar a Vonószenekar előszobája. Szintén Sillye Gergely vezet ,segítő tanár Jancsó- Vári
Judit. Az ő közreműködésüket kérjük a Mikulás hangversenyen és a Zenedenapon.
A vonós tanszaknak 6 fő hegedűs és 4 fő gordonka szakos B kategóriás növendéke van. Az ő
szerepeltetésük mindig előnyt élvez. Kiállítás megnyitókon, iskolai rendezvényeken és zeneiskolai
rendezvényeken mindig számítunk rájuk. A gordonka tanszak a szokásos decemberi és januári félévi
vizsgákat kétfelé osztja egy darab vizsgára hangversenyként és az etüd vizsgára zárt vizsgaként.. A
házi hangversenyek minden növendék számára lehetőséget nyújtanak tudásuk gyarapodásáról.
A márciusi Kicsinyek hangversenyére való felkészülés.
A hegedű-brácsa tanszak februárban tartja szokásos A tagozatos házi versenyét.
Az év végi beszámolók május végén, június elején lesznek. A brácsa tanszaknak nagyon hiányzik
legalább egy brácsa beszerzése. Jelenleg két brácsa és három növendék tanul és többen is várják,
hogy hangszer legyen.

Rézfúvós tanszak. Tanszakvezető: Kneitner József
A tanszak alapvető céljai megegyeznek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott
Alapfokú Művészetoktatás követelményeinek. A tanszak a sok éves kitartó munkának köszönhetően
stabil háttérrel indul neki a tanévnek. Változatlanul fontos a furulyások mielőbbi átállítása rézfúvós
hangszerre.
A kamarazenélés változatlanul fontos szerepet tölt be a tanszak életében. Új cél, hogy más
hangszereket is bevonjuk a rézfúvós kamarazene munkájába.
A Fúvószenekar munkájának támogatása elsődleges feladataink közé tartozik. A zenekari anyag
gyakoroltatása minden tanár számára kötelező a tanóra keretében. Az idei tanévben,ha lehetőség
nyílik rá, megvizsgáljuk a kezdő fúvószenekar felállításának lehetőségét. A tanszak népszerűsítése
továbbra is fontos, aminek a célja, hogy minél több tehetséges gyerek jelentkezzen tanszakunkra. A
kihelyezett tagozatokon tanító kollégák továbbra is részt vesznek az iskola életében, segítve ezzel
rendezvényeik változatosságát.
Ebben az évben lesz a pedagógusok önértékelésének megvalósítása, ezért, hogy megkönnyítsük a
tanszak munkáját, konzultációkat tartunk.
Az adminisztráció pontos elvégzésére nagy hangsúlyt fektetünk. A hangszer karbantartások rendkívül
fontosak, elkerülhetetlen a tartozékok megvásárlása. A tanszak részt vesz az általános iskolai és
zeneiskolai ünnepségeken. A zenedenapi szerepléseinknek már hagyománya van.
Félévi és év végi vizsgák és hangversenyek szervezése.
A hangszerkölcsönzési elismervények ellenőrzése, a hangszerleltár állandó ellenőrzése, zenekari
anyagok felmérése folyamatos feladat. A felvételi vizsgák megtartása a rézfúvós tanszaknak is
feladata.
A jazz tanszak vezetője: Nesztor Iván
A szeptember hónap a szokásos adminisztrációs feladatok elvégzése után a zenekari gyakorlatok
megszervezése a legfontosabb tevékenység. A tanár kollégákkal való egyeztetés után a zenekari
repertoár összeállítása a legfontosabb. Ez Kinczel Dániel tanár úr feladta. A zenekari munkában
fokozott figyelmet kap az idén az énekesek aktivizálása.
A félév során kínálkozó nyilvános szerepléseken fokozottan szeretnénk részt venni.
Fontosnak tartjuk egymás munkájának megismerését, a kölcsönös óralátogatásokat.
Az ősz folyamán tervezünk egy tanszaki hangversenyt.
Az adminisztráció kontrollját a tanszakvezető segítségével oldjuk meg.
Kiemelkedő esemény lesz a féléves és év végi jazz hangverseny megszervezése.

Vegyes tanszak Tanszakvezető: Bakó Judit
A magánének tanszakon a két álláshelyet három tanár tölti be. Kárpáti Magdolna nyugdíjba vonulása
után óraadóként dolgozik az iskolában, heti 10 órában. A státusz második felét a fizetés nélküli
szabadságáról visszatérő Hruby Edit tölti be. Szilágyi Éva pedig teljes állásban dolgozik iskolánkban.
A tanszak rendkívül népszerű, létszámhiánnyal nem kell küzdeni és a tanév során minden
rendezvényen, külsőn és belsőn is lehet rájuk számítani, úgy a tanárokra , mind a növendékekere.
Idén is a megszokott szereplések és versenyek várnak a tanszakra.
Versenyek:
-Munkaközösségi hangverseny (ősszel)- ennek folytatásaként
-Budapesti Énekes Fórum (tavasszal)
-Balassagyarmati Énekes Találkozó
-Ádám jenő Énekverseny
-VIII. Budapesti Dalverseny

Tervezett hangversenyek, illetve fellépések:
Novemberben a megszokott operett-musical hangversenyt egy opera-gála váltaná fel, az elmúlt
években bemutatott operákból áriák, duettek, vagy egy-egy jelenet.
A Fúvós zenekarral való fellépések az idén is folytatódnak, a Karácsonyi Templomi Hangversenyen,
valamint a Zenedenapon és a II. Fúvószenekari találkozón.
Folytatódnak a közös kamarazenei produkciók Wisinger Klára tanárnő a zongora szakos
növendékeivel.
Továbbra is nyitottak a vizsgák, hogy növendékeink szokják a szerepléssel együtt járó izgalmakat.
Ezen kívül részt kívánnak venni minden iskolai hangversenyen és rendezvényen, iskolán belül és
kívül.

A Baptista gyülekezettel fennálló jó kapcsolat folytatásaként közreműködnének gyülekezet karácsonyi
hangversenyén.
A Polgármesteri Hivatal rendezvényein
A Tavaszi fesztivál rendezvényein
A Zsidó Szeretetház időseinek rendezvényein
Ezen kívül kapcsolat, együttműködés megteremtése a Polgár Centrummal Ady Müv. Ház, iskolák,
Újpest TV stb.
Szeretnénk ismét egy meghívott kiváló énektanár vezetésével ének-kurzust szervezni.

Operastúdió
Idén Johann Strauss: Egy éj Velencében című nagyoperettjét tűzték ki célul.
A tavalyi, Mozart: A Varázsfuvola előadását szeretnék még több iskolai és vidéki helyszínre elvinni.
Minél több növendéket kell bevonni az operastúdió munkájába, ezért törekedni kell a kettős
szereposztásra.

Népzenei tanszakok
A tavalyi év csalódása volt, hogy nem rendezték meg a BMK-ban a népzenei tanszakok
seregszemléjét. Az idén remélhetőleg,lesz lehetőség részt venni rajta.
Citera
Az idén 23 tanuló kezdi meg az évet, közülük ketten fognak alapvizsgázni.
Rendszeresen fellépnek zeneiskolákban, saját iskolájukban, kerületi és vidéki rendezvényeken és
megmérettetnek a várható minősítéseken.
Országos Minősítő Verseny-Kunhegyes 2016 májusában
A gyerekek rendszeresen elindulnak saját iskolai versenyeiken.
Szereplések a kerületben, Idősek Otthonában.
A zeneiskola rendezvényein.
Vidéki szereplések: Tomajmonostora: évente 3 fellépés
Karácsond: évente 2 szereplés
Farmos: évente 2 szereplés
Népi ének
A nyár folyamán augusztusban a Palóc Világtalálkozón szólista kategóriában és korosztályában Gál
Lea Kamilla I. helyezést ért el.
A tanszakon 9 növendék kezdheti el a tanévet.
Versenyek:
Tiszán innen Dunán túl- kerületi, budapesti és országos fordulóval
Egyéb versenykiírások is várhatók még.

Népdalkör
A Népdalkör minden évben újra szerveződik. Reálisan csak a karácsonyi Templomi hangverseny és a
Zenedenapi fellépés tervezhető.
Volt már olyan év, amikor a Táncház találkozóig is eljutottak. Az idén jó lenne, ha legalább szólistákkal
jelen lehetnének. (Ez a korábbi szervező lemondásával kétségessé vált.)

Fafúvós tanszak Tanszakvezető: Bendzsák Anita
Az évnyitó értekezlet után tanszaki értekezlet és tanszakvezető választás volt.
Az értekezlet témája még az éves munkaterv megbeszélése.
Növendéklétszám ellenőrzése és elosztása.
Alapvizsgázók regisztrálása és a korrepetició megbeszélése.
Összesítők és órarendek ellenőrzésének határideje.
A leltár ellenőrzésének menetrendje.
Októberben elindulnak a tanszaki hangversenyek, havi rendszerességgel.
Fafúvós megbeszélés az országos versenyek részvételéről.
A tanszakot érintő országos versenyek:
XIII. Országos Oboa és Fagott verseny 2015. december 4-6. Sopronbqn.
Előtte október 21-én budapesti válogató
XIII. Országos Klarinétverseny 2016. február 5-7.
XIII. Országos Alba Regia Kamaraverseny
IX. Czidra László Furulyaverseny
Novemberben a versenyre indulóknak közös óra és hangverseny
Havi fafúvós koncert.
Decemberben kerül sor a félévi koncertek lebonyolítására, amik egyben félévi beszámolók is.
Iskolákban megrendezett Mikulás és karácsonyi ünnepségeken való részvétel.
Zeneiskolai Karácsonyi Hangversenyen való részvétel.
Január a félévzárás ideje. Adminisztrációs teendők elvégzése.
Meghallgatás felvételire illetve versenyre készülő növendékeinknek.
Márciusban lesznek a felvételik illetve a versenyek.
Fafúvós havi hangverseny megtartása.
Áprilisban már a Zenedenapi készülődés és a Zenede napi részvétel a fő foglalatosság.
Felvételik lebonyolítása.
Májusban az év végi vizsgák szervezése, lebonyolítása.
Júniusban Adminisztrációs feladatok, tanévzárás, régi növendékek beiratkozása. Leltár elkészítése.

Szolfézs tanszak Tanszakvezető: Dékányné Lőrincz Henriett
A tanévnyitó után a csoportbeosztások megbeszélése és a várható éves program megbeszélése .
Októberben és novemberben Papp Zsuzsa és Spiegel Mariann szolfézs módszertani továbbképzést
tart. Időpontja szervezés alatt.
2016 januárjában kerül megrendezésre a II. Járdányi Pál Szolfézsverseny elődöntője.
Februárban az első félévi vizsgák értékelése után Bakó Judit tanárnő népzenei előadásának
megtekintésére kerül sor. ( II. rész DVD )
Márciusban kerül sor a Budapesti Szolfézsverseny döntőjére.
Áprilisban az év végi vizsgák írásbeli és szóbeli követelményeinek értékelése, megbeszélése.
A Szolfézstanítás a gyakorlatban c. könyv alapján 30 órás akreditált továbbképzés indul a Hubay Jenő
Zeneiskolában. (Szervező: Metronom Kht.) Időpontja szervezés alatt.

Zongora tanszak Tanszakvezető: Sebestyénné Zádor Ilona
Első tanszaki értekezlet a tanévnyitó után. Témája : a tanév fontosabb eseményeinek megbeszélése.
Első tanszaki hangverseny október 21-én lesz
November 24. IV. Papp Lajos Zongora verseny Biatorbágy
Résztvevők: Gógucz Emma tanárnő 3 növendéke és Wisinger Klára tanárnő 1
növendéke.
November 26-28. VII. Országos Ferenczy György Zongoraverseny a Bartók Béla Zeneiskolában.
Wisinger Klára tanárnő növendéke képviseli az iskolát.
December 3.

Tanszaki hangverseny

December 10-től január 22-ig tartanak a tanszak vizsgahangversenyei.
A II. félév első tanszaki összejövetelét február 11-én egy etüd meghallgatás keretében tartja a
tanszak.
Március 4.

Tanszaki hangverseny

Március 30.

Kicsinyek hangversenye

Április: Zenedenap és felvételik
Május és június hónapban év végi vizsgák.

Akkordikus tanszak Tanszakvezető: Viola Éva
Gitár tanszak
Hartl Bence a nyáron mester diplomáját tette le.
Kovács Gergely tanár úr felvételt nyert Győrbe mester képzésre.
B tagozatos növendékek:
Molnár Máté, Belák Attila (Hartl)
Woller Péter, Tóth Benedek, Kovács Miklós, Gollob Márton (Viola)
Október 30.

Gitár tanszaki közös óra.

November 27. A tanszak legkiválóbb növendékeinek hangversenye.
December

Hartl Bence tanár úr zeneszerzői versenyre készül.

Karácsonyi koncertek (beszámolók), vizsgák.
Kovács Gergely és Hartl Bence közös koncertje a Zeneiskolában.
Örömzene klub: A gitár tanszak hagyományos összejövetele Viola Éva tanárnő otthonában.
Januárban félévi vizsgák.
Március: Improvizáció a klasszikus gitárzenében- Viola Éva előadása.
Április:

Kamara fesztivál Székesfehérváron
Résztvevők: Törőcsik Máté (Kovács), Molnár Máté, Belák Attila, Czégény Antal
(Hartl),Woller Péter, Kovács Miklós, Gollob Márton, Tóth Benedek (Viola )

Május: Év végi vizsgák
Június: Hartl Bence és Kovács Gergely gitár tábort szerveznek.

Cimbalom tanszak
Harai Erzsébet tanárnő betegség e után visszatért iskolánkba.

A cimbalom tanszak újjászervezése és bővítése a legfontosabb cél.

