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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

zongoratanár
zongoratanár,
intézményvezető-helyettes
gitártanár
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

oboatanár

egyetem MA

okleveles oboaművész-és tanár

korrepetitor
hegedűtanár, tücsök
zenekar vezető
jazz-ének tanár
nagybőgő, bőgő, jazzbasszusgitár
zongoratanár

alapfokozat BA

főiskola

klasszikus zongora előadóművész
hegedű, szolfézs és általános iskolai
énektanár
jazz-ének előadóművész, -tanár
nagybőgő tanár, jazz-bőgő előadóművész
tanár
zongoratanár

szolfézs tanár

egyetem

ének-zene tanár, karvezető

zongoratanár

egyetem MA

cimbalomtanár

főiskola

hegedűtanár

főiskola

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

egyetem MA
egyetem

oboatanár, oboaművész, kamaraművész

főiskola
főiskola
főiskola

közoktatás vezetői
szakvizsga

fuvola, szolfézs- és általános iskolai
énektanár
fuvola művész-, fuvolatanár
klasszikus zongora előadóművész
zongora, szolfézs és általános iskolai
énektanár
gitártanár

főiskola

Szakvizsga

közoktatás vezetői
szakvizsga

Kovács-módszer
szakvizsga

hegedű-, mélyhegedűtanár,
intézményvezető-helyettes
fuvolatanár
korrepetitor és
zongoratanár
magánének tanár
jazz-zongora tanár, jazz
elmélet tanár, jazz zenekari
gyakorlat
kürttanár
harsona, tenorkürt, tuba
tanár
fuvolatanár,
intézményvezető-helyettes
gitártanár
hegedűtanár, vonós
zenekar
zongoratanár
gordonkatanár
gitártanár, gitár zenekar
vezető
fagott tanár,
furulyazenekar vezető

főiskola

mélyhegedűtanár, kamaraművész

főiskola

fuvolatanár, kamaraművész

főiskola

zongoratanár, kamaraművész

egyetem

operaénekes, magánének tanár

főiskola

jazz-zongora előadóművész, -tanár

egyetem

kürtművész-tanár

egyetem

harsonatanár, tubatanár

főiskola

fuvolatanár

főiskola

jazz-gitár előadóművész, -tanár

főiskola

zeneiskolai hegedűtanár

egyetem

zongoraművész, -tanár

egyetem

gordonkaművész, -tanár

főiskola

gitártanár, kamaraművész

egyetem

fagott művész, -tanár, kamaraművész

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

egyetem

fuvolaművész, -tanár, kamaraművész

hegedűtanár

főiskola

hegedűtanár-és kamaraművész

fuvolatanár

főiskola

fuvolatanár, kamaraművész

zongoratanár

főiskola

zongoratanár

zongoratanár

főiskola

zeneiskolai zongoratanár

klarinét, szaxofon tanár

egyetem

klarinéttanár, kamaraművész

jazz-dob tanár, ütőtanár
szolfézstanár,
vonószenekar vezető
hegedűtanár

főiskola

jazzdob előadóművész

főiskola

ének-zenetanár, karvezető

főiskola

hegedűtanár

zongoratanár

egyetem

zongoratanár, 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
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

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 2017-2018. 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
2016-2017. tanévben
Esemény

Típusa

Területi hatálya

Részvétel típusa

Káposztásmegyeri templom- Karácsonyi
hangverseny

rendezvény

újpesti

részvétel

Városi Karácsony- Főtér

rendezvény

újpesti

részvétel

125 éves jubileumi ünnepség

rendezvény

újpesti

részvétel

Augusztus 26. Díszpolgár avatás- Városháza

rendezvény

újpesti

részvétel

Adventi hangverseny- Városháza

rendezvény

újpesti

részvétel

Polgár Centrum- Önkormányzati karácsonyi
ünnepség

rendezvény

újpesti

részvétel

Állat-Világ rajzpályázat kiállítás megnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

Bertalan Tivadar Kiállítás megnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

Polgár Centrum- Újpest GalériaMegszerkesztett valóság- kiállítás megnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

Ady- A magyar nyelv napja

rendezvény

újpesti

részvétel

SZTK karácsony

rendezvény

újpesti

részvétel

Polgár Centrum- Béki László festőművész
kiállítás megnyitója

rendezvény

újpesti

részvétel

Újpesti Aranyalkony Öregek Otthona
karácsonyi ünnepsége

rendezvény

újpesti

részvétel

ÚKK kerületi rajzpályázat kiállítás megnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

Polgár Centrum- Lukács Ágnes kiállítás
megnyitója

rendezvény

újpesti

részvétel

Polgár Centrum- Más- Világ Bálint Ágnes
kiállítás megnyitója

rendezvény

újpesti

részvétel

Otthonom Újpest- 1956-os rajzpályázat
díjátadás

rendezvény

újpesti

részvétel

Újpesti Ifjúsági Ház- Aula kiállítás megnyitó

rendezvény

újpesti

részvétel

2017.05.30. Mese-zene csudajó- Adyban

rendezvény

újpesti

részvétel

2017.06.04. Trianoni Emléknap az
Összetartozás napja

rendezvény

újpesti

részvétel

2016. 09.30. VII. Farkas Ferenc
Zongoraverseny Dunakeszi

verseny

regionális

részvétel

ZETA- Balassa Sándor tiszteletére rendezett
hangverseny 2017.05.08.

rendezvény

újpesti

részvétel

Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2016-2017. tanévben
Kerületi, budapesti, országos versenyek eredményei
Esemény megnevezése

Eredmény, helyezés

Területi hatálya

Típusa

VIII. Hatvani Barokk fesztivál 2016.12.20. 3 fő, I. helyezés
3 fő, III. helyezés

országos

verseny

Tiszán innen, Dunán túl népzenei verseny
kerületi válogató

3 fő, I. helyezés
1 fő, III. helyezés

kerületi

verseny

Tiszán innen, Dunán túl népzenei verseny
budapesti válogató

2 fő, kiemelt I. helyezés

budapesti

verseny

Tiszán innen, Dunán túl népzenei verseny

1 fő, I. helyezés

országos

verseny

Országos Népzenei Tanulmányi Verseny
Válogató

2 fő, I helyezés

országos

verseny

Országos Népzenei Tanulmányi Verseny
Országos döntő

1 fő, III. helyezés

országos

verseny

Dunán innen Tiszán túl

1 fő, I. helyezés

országos

verseny

Béres Ferenc Országos Éneklő Verseny

1 fő, I helyezés

országos

verseny

Szent László év alkalmából rendezett
éneklő verseny 2017.05.08.

1 fő, II. helyezés

budapesti

verseny

II. Fővárosi Konrád Péter Ütőfesztivál
2017.02.25.

4 fő, Különdíj

budapesti

verseny

V. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola
Verseny 2017.03.3-4.

5 fő, III. helyezés
1 fő, II. helyezés

budapesti

verseny

V. Budapesti Zeneiskolai Gitárfesztivál
2017.03.24-25.

1 fő, I. helyezés
2 fő, kiemelt I. helyezés

budapesti

verseny

VII. Banda Ede Budapesti Csellófesztivál és 4 fő, I. helyezés
Verseny 2017.04.08.
5 fő, II. helyezés
1 fő, III. helyezés

budapesti

verseny

II. Országos Oboa Tehetségnap 2017.04.08. 6 fő, I helyezés

országos

verseny

II. Dabasi Klasszikus Gitárverseny
2017.04.12.

1 fő, III. helyezés

regionális

verseny

XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és
Népdaléneklési Verseny Országos DöntőDebrecen 2017.05.12-14.

1 fő, I. helyezés

országos

verseny

Budapesti Zongora Együttesek Fesztiválja
2017.04.28-29.

2 fő, II. helyezés

budapesti

verseny

I.Országos Hatvani Zeneiskolai Bach
Fesztivál 2017.05.18.

1 fő, III. helyezés
1 fő, II. helyezés

országos

verseny

II. Fővárosi Konrád Péter Ütőfesztivál
2017.02.25.

Különdíj

budapesti

verseny

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai a 2016-2017. tanévben
Nesztor Iván születésnapi koncert

2016.10.28

Bicske- A Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat karácsonyi ünnepsége

2016.12.09

Mikulás hangverseny a Színházteremben

2016.12.07

Mozart Klub az Újpesti zeneiskolában

2016.12.10

Sapientia Hittudományi Főiskola

2016.12.17

Pozsony V4-ek könnyűzenei hangversenye

2017.01.22

Közös hangverseny az Egressy Béni Zeneiskolával

2017.02.06

Táblaavatás és hangverseny Erkel Tibor tiszteletére

2017.02.28

Kerületi műveltségi verseny- Benkő István Ref. Ált. és Gimnázium

2017.02.28

Zenede- nap

2017.04.08

Orgonás hangverseny

2017.05.04

Károlyi Pódium

2017.05.17

Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj átadó ünnepsége

2017.05.26

Kerületi Pedagógus napi műsor

2017.05.28

V4-ek évzáró hangversenye Ostravában

2017.06.16-17.

Évzáró hangverseny

2017.06.19

Nyári zenei tábor Diósjenőn

2017.07.16-22.

Középiskolai/főiskolai felvételt nyert növendékek a 2016-17-es tanévben
Növendék

Iskola

Szak

Felkészítő tanár

Kalász Nándor Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola

Harsona

Kneitner József

Pásztor Péter

Nemzeti Énekkar

Magánének

Hruby Edit

Kökényessy
Júlia

ELTE

Zene

Hruby Edit, Bujdosóné
Pécsy Klára, Dékányné
Lőrincz Henriett

Gyarmaty
Fanny

Berkeley Egyetem USA

Jazz-gitár

Oláh Szabolcs

Elismerésben részesült tanáraink a 2016-17-es tanévben
Tanár
Bakó Judit

Eredmény
Elismerés tehetséggondozó
munkájáért

Felterjesztő/Alkalom
Országos Pedagógiai Oktatási
Központ

Dávidné Szabó Melinda

Tanári különdíj

II-ik Országos Oboa
Tehetségnap

Dávidné Szabó Melinda

Tanári különdíj

Hatvani Országos Barokk
Verseny

Dékányné Lőrincz
Henriett

Tanári különdíj

XII-ik Országos Szolfézs- és
népdaléneklési Verseny

Pásztiné Szabó
Zsuzsanna

Tanári különdíj

I. Hatvani Bach Fesztivál

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

Zeneművészet

Egyéni oktatásban
részt vevők száma

748

Csoportos főtárgy
oktatásban
résztvevők száma
(csoportok/tanulók)

123

Kötelező, választható
tárgyak csoportjainak
száma (csoportos/tanulók)

szolfézs: 53/577
kamara: 15/45
zeneirodalom: 4/46
jazz elmélet: 2/19
jazz zenekari gyakorlat: 3/22
népdalkör: 1/18

Kelt: Budapest, 2017. október 10.

Dávidné Szabó Melinda
intézményvezető

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

