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2016-2017.tanév

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

Szakképzetség

Iskolai
végzettség

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

zongoratanár
zongoratanár,
intézményvezető-helyettes
oboatanár,
intézményvezető

főiskola

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

gordonkatanár

egyetem

gordonkatanár, kamaraművész

hegedűtanár, tücsök
zenekar vezető

főiskola

hegedű, szolfézs és általános iskolai
énektanár

főiskola
egyetem

közoktatás vezetői
szakvizsga

fuvola, szolfézs- és általános iskolai
énektanár
fuvola művész-, fuvolatanár
klasszikus zongora előadóművész
zongora, szolfézs és általános iskolai
énektanár
oboatanár, oboaművész, kamaraművész

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

hegedűtanár

főiskola

mélyhegedűtanár

zongoratanár

alapfokozatú BA

cimbalomtanár

főiskola

hegedűtanár

főiskola

magánénektanár

egyetem

jazz-dob tanár

főiskola

klasszikus zongora előadóművész
cimbalom tanár, kamara művész,
szolfézs tanár
zeneiskolai hegedűtanár
énekművész, magánének tanár, ének
kamaraművész
jazz-dob előadóművész, -tanár

főiskola

Szakvizsga

közoktatás vezetői
szakvizsga

Kovács-módszer
szakvizsga

hegedű-, mélyhegedűtanár,
tücsök zenekar,
intézményvezető-helyettes
fuvolatanár

főiskola

mélyhegedűtanár, kamaraművész

főiskola

fuvolatanár, kamaraművész

magánénektanár
jazz-zongora tanár, jazz
elmélet tanár, jazz zenekari
gyakorlat
kürttanár
harsona, tenorkürt, tuba
tanár
fuvolatanár,
intézményvezető-helyettes
gitártanár

egyetem

operaénekes, magánének tanár

főiskola

jazz-zongora előadóművész, -tanár

egyetem

kürtművész-tanár

egyetem

harsonatanár, tubatanár

főiskola

fuvolatanár

főiskola

jazz-gitár előadóművész, -tanár

fuvolatanár
hegedűtanár, vonós
zenekar
zongoratanár

egyetem

fuvolaművész, -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, -tannár, 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
fuvolatanár

doktori fokozat PHD

zongoraművész

egyetem

fuvola művész, -tanár

korrepetitor

egyetem

hegedűtanár

főiskola

gordonkatanár, kamaraművész,
szolfézstanár
fuvolaművész, -tanár, kamaraművész
zongora előadóművész, zongorakísérőkorrepetitor
hegedűtanár, kamaraművész

zongoratanár

főiskola

zongoratanár

oboatanár

főiskola

oboatanár, kamaraművész

zongoratanár

főiskola

zeneiskolai zongoratanár

klarinét, szaxofon tanár

egyetem

klarinéttanár, kamaraművész

jazz-dob tanár, ütőtanár

főiskola

jazzdob előadóművész

szolfézstanár,
vonószenekar vezető

főiskola

ének-zenetanár, karvezető

hegedűtanár

főiskola

hegedűtanár

zongoratanár

egyetem

zongoratanár, művészetek magisztere

klarinéttanár, fúvószenekar
vezető
trombitatanár

főiskola
egyetem

főiskola

klarinétművész, -tanár, fúvószenekari
karnagy
zeneiskolai trombitatanár

gitártanár

főiskola

gitártanár, kamaraművész

magánének tanár

egyetem

énekművész, tanár

korrepetitor

főiskola

zongoratanár

egyetem

közoktatás vezetői
szakvizsga

közoktatás vezetői
szakvizsga
közoktatás vezetői
szakvizsga
közoktatás vezetői
szakvizsga

zongorakísérő-korrepetitor, zongoratanár,
kamaraművész
gitártanár

korrepetitor

egyetem

gitártanár

főiskola

gordonkatanár

egyetem

szolfézstanár

főiskola

citeratanár

egyetem

jazz-dob tanár, ütőtanár

főiskola

gordonkaművész, -tanár
zeneelmélet és szolfézstanár, karvezető,
egyházzenész
citera-, trambura-, koboz-, tekerő
előadóművész
jazzdob előadóművész-, tanár

gitártanár

főiskola

gitártanár

zongoratanár

főiskola

zeneiskolai zongoratanár

szolfézstanár

egyetem

ének-zenetanár, karvezető

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

Iskolai végzettség

Szakképzetség

iskolatitkár

egyetem

biológus és biológia, kémia szakos tanár

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 2016-2017. tanév előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamainak száma
Művészeti ág: Zeneművészet
Előképző évfolyam: 2
Alapfokú évfolyam: 6
Továbbképző évfolyam: 4

Szakvizsga

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, versenyeken, fesztiválokon való részvétel a
2015-2016. tanévben
Nemzetközi, országos és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken,
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel a 2015-16. tanévben
Esemény

Típusa

Területi hatálya

Részvétel típusa

IV. Papp Lajos Zongoraverseny

verseny

regionális

versenyző

A Zene Világnapja

rendezvény

újpesti

részvétel

Idegen nyelvű könyvtár

rendezvény

budapesti

részvétel

Nyugdíjas találkozó

rendezvény

zeneiskolai

részvétel

Újpesti Ifjúségi Ház

kiállítás

újpesti

részvétel

Árpád Lions Klub

díjátadó gála

újpesti

részvétel

Országos Oboa, Fagott verseny

verseny

országos

versenyző

Szöllőssi Albert kiállítása

kiállítás

újpesti

részvétel

Lányi G. Csaba kiállítása

kiállítás

újpesti

részvétel

Nyelvvarázs rajzpályázat

kiállítás

újpesti

részvétel

Versmondó verseny

verseny

újpesti

részvétel

Opera Gála

hangverseny

újpesti

részvétel

Grafikai ritkaságok

kiállítás

újpesti

részvétel

Adventi hangverseny

hangverseny

újpesti

tanári részvétel

Tiéd a Steinway

hangverseny

budapesti

részvétel

Országos Tanulmányi Verseny

verseny

országos

versenyző

Városi Karácsony

rendezvény

újpesti

részvétel

Polgár Centrum

rendezvény

újpesti

részvétel

Polgár Centrum

rendezvény

újpesti

részvétel

Hatvani Kamarazeni Fesztivál

verseny

újpesti

versenyző

Kiállítás megnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

rendezvény

nemzetközi

részvétel

kiállítás

újpesti

részvétel

verseny

regionális

versenyző

Kiállítás megnyitó

kiállítás

újpesti

részvétel

I. Cselló Kamara Verseny

verseny

budapesti

versenyző

Virtuózok Vetélkedője a SOTÉ-n

verseny

budapesti

versenyző

Kiállításmegnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

Szegedi Országos Gitár Találkozó

verseny

országos

versenyző

Visegrádi Négyek Művészeti
Projekt találkozó Pozsony
Kiállításmegnyitó
III. Kovács Imre Regionális FuvolaKamarazenei Találkozó

V. Négyek Művészeti Projektrendezvény

nemzetközi

részvétel

Virtuózok Televíziós vetélkedő

verseny

országos

versenyző

Kiállítás megnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

Budapesti Cimbalom Találkozó

hangverseny

budapesti

részvétel

Egy éj Velencében-Operastúdiós előadás I.

előadás

újpesti

részvétel

Kutya-tár kiállítás megnyitó

kiállítás

újpesti

részvétel

verseny

országos

versenyző

Egy éj Velencében-Operastúdiós előadás II.

előadás

újpesti

részvétel

Újpesti Művészek Társasága, kiállítás megnyitó

kiállítás

újpesti

részvétel

Székács Zoltán kiállítása

kiállítás

újpesti

részvétel

Mozart Klub

rendezvény

budapesti

részvétel

Egy éj Velencében-Operastúdiós előadás III.

előadás

nagymarosi

részvétel

Kiállításmegnyitó

kiállítás

újpesti

részvétel

Mese-zene csudajó

előadás

újpesti

részvétel

előadás

budapesti

részvétel

Katowicei Zeneiskolával hangv.

Veszprémi Országos Gitár-Kamara
Verseny

Az Újpesti Vonószenekar és a
Norvég Vonószenekar közös
hangverseny

Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2015-2016. tanévben

Kerületi, budapesti, országos versenyek eredményei
Esemény megnevezése

Eredmény, helyezés

Területi hatálya

Típusa

IV. Papp Lajos zongoraverseny

1 fő III. helyezés

területi

verseny

Országos Oboa, Fagott területi válogató

3 fő arany minősítés,
1 fő bronz minősítés

budapesti

verseny

Országos Oboa, Fagott verseny

1 fő I. helyezés,
1 fő III. helyezés

országos

verseny

SOTE Virtuózok vetélkedője

1 fő II. helyezés

budapesti

verseny

Szegedi Országos Gitártalálkozó

1 fő kiemelt dicséret,
1 fő nívó díj

országos

verseny

Veszprémi Országos Gitár Kamraverseny

1 duó arany minősítés,
1 csoport arany minősítés

országos

verseny

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai a 2016-2017. tanévben

2016.aug.26.

Díszpolgár-avató ünnepség

2016.okt.8.

Programsorozat az iskola alapításának 125 évfordulója alkalmából

2016.okt.10.

Tábla avatás az iskola alapításának 125 évfordulója alkalmából

2016.okt.27.

Hegedűs munkaközösségi foglalkozás – kezdők tanítása

2016.okt.28.

Koncert és ünnepség Nesztor Iván 70. születésnapja alkalmából

2016.dec.7.

Mikulás koncert

2016.dec.10.

Mozart Klub

2016.dec.12.

Karácsonyi koncert

2016.dec.19.

Tanári karácsony

2017.jan. 27-29.

Visegrádi Négyek: Pop- Rock- Jazz Fesztivál, Pozsonyban

2017.febr.6.

Egressy Béni Zeneiskolával közös hangverseny

2017.márc.10.

Kicsinyek hangversenye

2017.márc.

Mozart Klub

2017.ápr.8.

Zenedenap

2017.máj.4.

Kertvárosi Templom – Orgonás koncert (10 éves évforduló)

2017. nyár

II. Zenei tábor

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás a 2016-2017. tanévben
2016.okt.14.

Bálint Ágnes festőművész Más-Világ című kiállítás megnyitója

2016.okt.20.

Agyar nyomában című kiállítás megnyitója

2016.okt.20.

Otthonom Újpest – 1956-os rajzpályázat díjátadó ünnepség

2016.okt.27.

Állat-Világ rajzpályázat kiállítás megnyitója

2016.nov.17.

A magyar nyelv napja című rendezvényen vendégszereplés

2016.nov.18.

Megszerkesztett valóság című kiállítás megnyitója

2016.nov.27.

Önkormányzati Adventi hangverseny

2016.dec.7.

Önkormányzati Karácsonyi rendezvény

2016.dec.10.

Koncert a IV. kerületi Öregek Otthona lakóinak

2016.dec.16.

Karácsonyi hangverseny a Szakorvosi Rendelőintézet dolgozóinak

2016.dec.17.

Újpesti Karácsonyi program a Főtéren

2016.dec.17.

Arco kamarazenekar hangversenye

2017.jan.7.

Kasza László festőművész festmény kiállításának megnyitója

2017.jan.20.

Bertalan Tivadar képzőművész, író életmű kiállítás

2017.febr.10.

Színek a télben – kiállítás megnyitó

Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma
Művészeti ág

Zeneművészet

Egyéni oktatásban
részt vevők száma

863

Csoportos főtárgy
oktatásban
résztvevők száma
(csoportok/tanulók)

151

Kötelező, választható
tárgyak csoportjainak
száma (csoportos/tanulók)

szolfézs: 47/569
kamara: 19/56
zeneirodalom: 4/43
jazz elmélet: 2/19
jazz zenekari gyakorlat: 3/22
népdalkör: 1/31

Kelt: Budapest, 2017. február 01.

Dávidné Szabó Melinda
intézményvezető

Nagyobb létszámú
együttesek
Fúvós zenekar
Kis fúvószenekar
Tücsök zenekar
Gitár zenekar
Furulya zenekar
Fuvola együttes
Vonós zenekar
Kis vonós zenekar
Kórus
Operastúdió

