TANÉV VÉGI VEZETŐI BESZÁMOLÓ
2018/2019-es TANÉV
ISKOLA NEVE: Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI
1. HELYZETELEMZÉS
1.1. TÁRGYI FELTÉTELEK
Kérem, írja ide (emelje be) a 2018/19-es tanév tárgyi feltételeinek változásait!
Az állami közbeszerzés keretében idén első alkalommal volt módunk az 50-60 éves hangszerek egy részének minőségi cseréjére. Ez a
lehetőség nagyban hozzájárult az iskola hangszerállományának szinten tartásához. A többi hangszer cseréjének második ütemét a
következő tanévben folytathatjuk, amikor már a javításokra is több pénzt fordíthatunk. A javítások elengedhetetlenek és igen
költségesek, amit a Tankerület csak töredékében tud a számunkra biztosítani. A Tankerület folyamatosan segíti a szakmai munkát, a
különböző rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások biztosításával. A tanulmányi versenyek kottaanyagának beszerzését
támogatja, az iskolai rendezvények és nemzetközi kapcsolatok erősítését vállalja. A 2. számú engedélyezéseket, mindig pedagógiai,
szakmai szempontok szerint engedélyezi. A jövő tanév nagy kérdése az e-Napló. KRÉTA bevezetéséből fakadó informatikai feltételek
biztosítása a tanárok számára. Az intézmény központi épületének WIFI hálózat fejlesztése, megfelelő sebességű és megbízható internet
kiépítése a célravezető. Nagy örömünkre szolgál a jövő évi hangszercsere program folytatása, művészeti iskolák számára. A Tankerület
támogatásával egy megbízási szerződéssel dolgozó hangszerkarbantartó (zongora) alkalmazása, ezáltal a hangszerek állagának
megóvása a jövőben is folytatódik. Az iskola mellett működő Alapítványnak köszönhetően idén is több hangszert tudtunk beszerezni
vagy felújítani. Remélhetőleg ez a lehetőségünk a szülők támogatása a jövőben is folytatódik.
Kodály hangszercsere programban az alábbi hangszereket szereztük be:
A tanszakok pedagógusai által egyeztetett, tanszakvezetői kéréseknek megfelelően továbbítottuk az igényeket
1 db Yamaha oboa, 1 db Adler oboa, 1 db angolkürt, 3 db B-trombita, 2 db vadászkürt, 2 db tenorkürt, 1 db F-tuba, 2 db 4/4 gitár, 2 db
¾ gitár, 1 db Yamaha zongora, 1 db Yamaha pianino, 1 db digitális zongora, 1 db kismester hegedű, 1 db kismester cselló.
zongora felújítás (nagy generál). Minden tanszak az igényinek megfelelő minőségű hangszerhez juthatott.
A következő ütemben az intézmény a növendéklétszámnak és a tanári létszámnak megfelelő anyagi forráshoz fog jutni, amiből
megvalósulhat a további beszerzés.

1.2. PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELYEK SZÁMA (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.)
ÁLLÁSHELYEK
SZÁMA

LÉTSZÁM

GYED/GYES

TARTÓS
TÁVOLLÉT

RÉSZ
MUNKAIDŐS

ÓRAADÓ

ÉRKEZETT

TÁVOZOTT

FLUKTUÁCIÓ OKAI

50

72

1

2

39

7

09.03.

06.30.

1 év fizetés nélküli
szabadság idejére

1.3. NOKS ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
ÁLLÁSHELYEK
SZÁMA

LÉTSZÁM

GYED/GYES

TARTÓS
TÁVOLLÉT

RÉSZMUNKAIDŐS

ÉRKEZETT

TÁVOZOTT

FLUKTUÁCIÓ OKAI

4

5

0

0

2

0

0

0

1.4. EGYÉB MUNKAKÖRÖK
ÁLLÁSHELYEK
SZÁMA

LÉTSZÁM

GYED/GYES

TARTÓS
TÁVOLLÉT

RÉSZMUNKAIDŐS

ÉRKEZETT

TÁVOZOTT

FLUKTUÁCIÓ OKAI

2

2

0

0

0

0

0

0

Dolgozók létszáma:
72 fő pedagógus dolgozik az intézményben, ebből
Teljes állású:
33fő
Fél állású:
29fő
¾ állású:
2 fő
64%-os:
1fő
Óraadó:
7 fő
PED I.
36fő
PED II.
14fő
Mester:
2 fő
Gyakornok:
9 fő
Gyes/Gyed:
1 fő
Fizetés nélküli:
2 fős
2018 szeptemberében 5 új pályakezdő, gyakornok kezdte meg a munkáját közöttünk, akiknek beilleszkedését a tantestület segíti (Sári
Virág, Darázs, Szilágyi Csenge, Tóth-Csamangó, Szikora) munkájukat a vezetőség folyamatosan támogatja és ellenőrzi. A pedagógusi
munkát továbbra is 2 iskolatitkár, egy rendszergazda és egy könyvtáros kolléga támogatja. Hangszerkarbantartói munkakörben egy
vonós hangszerkészítő munkatársunk van fél állásban. Tankerületi engedély alapján egy zongorahangoló mester dolgozik megbízással.

1.5. TANULÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA (Kérem, töltse ki a táblázatot!)
ÉV ELEJI ADATOK
ÉV VÉGI ADATOK
TÁVOZOTT
882
861
70

ÉRKEZETT
47

VÁLTOZÁS OKA
nem kötelező oktatási forma

1.6. NAPKÖZIS LÉTSZÁM ALAKULÁSA
ÉV ELEJI ADATOK
ÉV VÉGI ADATOK
-

ÉRKEZETT
-

VÁLTOZÁS OKA
-

TÁVOZOTT
-

Tanulói létszám adatok:
A 2018/2019 tanévet 882 tanuló kezdte meg az októberi statisztikai adatok alapján. Ebből jelenleg a következő tanévre 861
iratkozott vissza a tanév végi alkalomnál. Szeptember 2-3 hetében tartjuk a beiratkozásokat a jövendőbeli 1. osztályosoknak, így
a létszámok akkor realizálódnak. A csoportos órák létszámai a törvényi előírásoknak megfelelően alakultak, egyes esetekben a
pályára készülők vagy az egyéni érdeklődésnek megfelelően kisebb létszámú csoportok létesítése is támogatott a Tankerület
vezetése által.
A 2018-2019 tanévben helyhiány miatt elutasított tanulók száma: 72 fő
Klasszikus zenét tanulók száma:
817 fő
Jazz tanszakon tanulók száma:
43 fő
Népzenét tanulók száma:
27 fő
„B” tagozatos növendékek száma:
40 fő
1.7. SZÁMSZERŰSÍTETT, TANULÓKRA VONATKOZÓ ADATOK (Kérem, töltse ki a táblázatot!)
Ismétlés

Magatartás
átlag

Szorgalom
átlag

Igazolt
mulasztás

Igazolatlan
mulasztás

Hátrányos
helyzetű
tanulók
(fő)

HHH
tanulók
(fő)

SNI
tanulók
(fő)

BTMNes
tanulók
(fő)

Magántanulók
(fő)

Tanulói
jogviszonyt
szüneteltető
(fő)

Veszélyeztetett
tanulók
(fő)

1. évf.

3

-

4,81

664

8

3

-

1

-

-

4

-

2. évf.

-

-

4,57

853

4

-

-

-

-

-

-

-

3. évf.

-

-

4,62

177

1

1

-

1

-

-

2

-

4. évf.

-

-

4,62

515

-

-

-

-

-

-

1

-

5. évf.

-

-

4,86

343

-

-

-

1

-

-

1

-

6. évf.

--

-

4,79

244

-

-

-

-

-

-

-

-

7. évf.

-

-

4,88

127

-

-

-

-

-

-

-

-

8. évf.

-

-

4,94

78

-

--

-

-

-

-

-

-

9. évf.

-

-

4,9

55

-

-

-

-

-

-

-

-

10. évf.

-

-

4,92

60

-

-

-

-

-

-

-

-

HEK 1

-

-

4,89

324

-

-

-

1

-

-

1

-

HEK 2

-

-

4,78

490

-

1

-

1

-

-

3

-

Szolfézs
EK

-

-

4,932

484

-

1

-

-

-

-

1

-

ÖSSZESEN

3

-

4414

13

6

-

5

-

-

13

-

A művészeti oktatásban részt vevő gyermekek jelentkezése önkéntes, a szülő vagy a növendék kérése után egy felvételi eljárás
keretében zajlik. Így a kötelező oktatási intézmény tartja számon a tanuló különleges adatait. A zeneiskolában csak a szülő
önkéntes jelzésére, például a térítési díj/ tandíj, mentességi kérelméhez, megállapításához van módunk a hátrányos helyzetet
megismerni a jegyzői határozat alapján, vagy egy esetleges fogyatékosság jellegét.
1.8. SZÁMSZERŰSÍTETT, TANULÓKRA VONATKOZÓ ADATOK (Kérem, töltse ki a táblázatot!)

1. évf.

Kitűnő
tanulók

Tantárgyi
dicséretek

Tantárgy(rész)
értékelése alól
felmentett

Testnevelés
alól
felmentett

Könnyített
testnevelésre
jár

Gyógy
testnevelésre
jár

Feljelentések

Fegyelmi eljárás

(igazolatlan
óra)

és kimenetele

Lemorzsolódással
veszélyeztetett
tanulók száma

155

26

-

-

-

-

-

-

-

2. évf.

67

8

-

-

-

-

-

-

-

3. évf.

65

14

-

-

-

-

-

-

-

4. évf.

51

10

-

-

-

-

-

-

-

5. évf.

52

3

-

-

-

-

-

-

-

6. évf.

32

7

-

-

-

-

-

-

-

7. évf.

23

3

-

-

-

-

-

-

-

8. évf.

15

1

-

-

-

-

-

-

-

9. évf.

9

1

-

-

-

-

-

-

-

10. évf.

12

-

-

-

-

-

-

-

-

HEK 1

83

-

-

-

-

-

-

-

-

HEK 2

65

7

-

-

-

-

-

-

-

Szolfézs
EK

101

17

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZESEN

730

97

-

-

-

-

-

-

-

A 2018-2019 tanévet záró bizonyítványosztás alkalmával 10 diákunk kapott kiváló tanulmányi munkájáért igazgatói dicséretet és
34 növendékünk eredményit szaktanári dicsérettel jutalmazták a kollégák. Idén először több diákunk tett záróvizsgát (10.
évfolyam után) a tanulmányai befejezéseként. Eddig ez nem volt jellemző, általában alapvizsgáztak a növendékek a 6.
évfolyam után, hogy a továbbképző évfolyamokra járhassanak.
1.9. TANTÁRGYI ÁTLAGOK (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.)
TANTÁRGYAK/ÉVFOLYAM
ALSÓS OSZT. ÁTLAGA (két
tizedes)

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

TANTÁRGYAK/ÉVFOLYAM
FELSŐS/GIMNÁZIUMI OSZT. ÁTLAGA (két
tizedes)

CIMBALOM
CITERA
FAGOTT

5,00
4,96
5,00

5,00
-

5,00
5,00
4,00

5,00
-

CIMBALOM
CITERA
FAGOTT

5.évf.

5,00
-

6. évf.

7. évf.

8. évf.

5,00
-

-

-

FIFE
FURULYA
FUVOLA
GITÁR
GORDONKA
HEGEDŰ
JAZZ-BASSZUSGITÁR
JAZZ-BŐGŐ
JAZZ-DOB
JAZZ-ÉNEK
JAZZ-GITÁR
JAZZ-ZONGORA
KAMARA (gordonka)
KAMARA (zongora)
KAMARA (magánének)
KLARINÉT
KÜRT
MAGÁNÉNEK
NAGYBŐGŐ
NÉPI ÉNEK
OBOA
ORGONA
SZAXOFON
SZOLFÉZS
TENORKÜRT
TROMBITA
ÜTŐ
ZONGORA

Összesen
ISKOLAI ÁTLAG (ALSÓ
TAGOZAT)

4,98
4,88
4,64
5,00
4,97
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,94
5,00
4,5
5,00
5,00
4,63
5,00
4,83
5,00
5,00
5,00
4,82

5,00
5,00
4,69
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,93
4,75
4,5
5,00
5,00
4,88
4,31

5,00
4,83
4,58
5,00
4,83
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,67

5,00
4,5
4,5
5,00
4,83
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,46

FIFE
FURULYA
FUVOLA
GITÁR
GORDONKA
HEGEDŰ
JAZZ-BASSZUSGITÁR
JAZZ-BŐGŐ
JAZZ-DOB
JAZZ-ÉNEK
JAZZ-GITÁR
JAZZ-ZONGORA
KAMARA (gordonka)
KAMARA (zongora)
KAMARA (magánének)
KLARINÉT
KÜRT
MAGÁNÉNEK
NAGYBŐGŐ
NÉPI ÉNEK
OBOA
ORGONA
SZAXOFON
SZOLFÉZS
TENORKÜRT
TROMBITA
ÜTŐ
ZONGORA

Összesen
ISKOLAI ÁTLAG (FELSŐ TAGOZAT)

5,00
5,00
4,8
5,00
4,7
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,74

5,00
5,00
5,00
4,67
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,5

5,00
4,17
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
4,75
5,00
5,00

1.10. TANTÁRGYAK/ÉVFOLYAM
GIMNÁZIUMI OSZT. ÁTLAGA (két tiz.)

9. évf.

10. évf.

HEK 1

HEK 2

Szolfézs
EK

CIMBALOM
CITERA
FAGOTT
FIFE
FURULYA
FUVOLA
GITÁR
GORDONKA
HEGEDŰ
JAZZ-BASSZUSGITÁR
JAZZ-BŐGŐ
JAZZ-DOB
JAZZ-ÉNEK
JAZZ-GITÁR
JAZZ-ZONGORA
KAMARA (gordonka)
KAMARA (zongora)
KAMARA (magánének)
KLARINÉT
KÜRT
MAGÁNÉNEK
NAGYBŐGŐ
NÉPI ÉNEK
OBOA
ORGONA
SZAXOFON
SZOLFÉZS
TENORKÜRT
TROMBITA

5,00
4,5
5,00
5,00
-

5,00
4,5
5,00
5,00
-

5,00
5,00
4,75
4,92
5,00
4,7

5,00
4,5
4,71
4,85
4,54

5,00

5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
4,5

5,00
-

5,00

5,00
5,00

4,82

ÜTŐ
ZONGORA

5,00
5,00

5,00

4,75
4,91

5,00
4,88

-

Összesen
ISKOLAI ÁTLAG (GIMNÁZIUM)
1.11. TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK (ÁLTALÁNOS ISKOLA) (Kérem, töltse ki a táblázatot!)
FELVÉTELT NYERT

4. évf.

GIMNÁZIUM

-

SZAKGIMNÁZIUM

-

SZAKKÖZÉPISKOLA

-

SZAKISKOLA

-

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
ISKOLA

-

6. évf.

8. évf.

TAPASZTALATOK/ MEGJEGYZÉSEK

1.12. GIMNÁZIUMI FELVÉTELI ADATOK (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.)
Specialitások: emelt szintű
oktatás, két tanítási nyelvű
oktatás
-

8 évfolyamos
gimnázium
5. évf.
Osztály Létszám

6 évfolyamos
gimnázium
7. évf.
Osztály
Létszám

5 évfolyamos
gimnázium
9. évf.
Osztály
Létszám

4 évfolyamos
gimnázium
9. évf.
Osztály
Létszám

TAPASZTALATOK/
MEGJEGYZÉSEK

Tovább tanulási mutatók az intézményben:
Növendékeink többsége csak az alapműveltség részeként tanul zenét az intézményben, de minden évben van 1-2 diák, aki
kiemelkedő tehetségével és szorgalmával pályára irányítható a szaktanár véleményével és felkészítésével. Ez hatalmas feladat a
család, a növendék és a tanár számára is.
Idén zenei pályára felvett növendékeink:
Botos Gergely:
Bartók Béla Zeneművészeti Budapest (zongora és zeneszerzés)
Lakatos László:
Bartók Béla Zeneművészeti Budapest (jazz-zongora)
Bíró Bálint:
Bartók Béla Zeneművészeti Budapest (jazz-dob)
Szarvas Tünde felvételt nyert a Magyar Állami Operaház kórusába, aki folytatja tanulmányait jövőben is az intézményben.
1.13. KIEMELKEDŐ TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK/ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal
bővíthető.)
VERSENY/TÉMA MEGNEVEZÉSE
HELYEZÉS
TANULÓ/CSOPORT
MEGJEGYZÉS/FELKÉSZÍTŐ
NEVE/OSZTÁLYA
TANÁROK
XIV. országos oboa- és fagottverseny
I.hely
Czombos Luca
Dávidné Szabó Melinda,
Demeter Áron
XIV. országos oboa- és fagottverseny
különdíj
Nagy Attila
Dávidné Szabó Melinda,
Demeter Áron
„Tiéd a Steinway!” zongoraverseny
különdíj
Botos Gergely
Sebesténné Zádor Ilona
XIII. országos kürtverseny

I.hely

Spitzer Márton

VII. Vecsés Rézfúvós Kupa

ezüstminősítés

Tóth Boldizsár

VII. Vecsés Rézfúvós Kupa

bronzminősítés

Antal Márton

III. dabasi klasszikus gitárverseny

I. hely

Tóth Benedek

Knáb Mihály,
Petrován Mária
Kneitner József,
Juhász Johanna
Kneitner József,
Juhász Johanna
Viola Éva

III. dabasi klasszikus gitárverseny

III. hely

Bartha Benedek

Viola Éva

III. dabasi klasszikus gitárverseny

I. hely

Burka Bence

Mayer Szilvia

III. dabasi klasszikus gitárverseny

különdíj

Husz Anna

Erőss Erna

III. dabasi klasszikus gitárverseny

különdíj

Pintér Dalma

Erőss Erna

kerületi népdaléneklési verseny

kiváló arany minősítés

Gál Lea Kamilla

Bakó Judit

Kóta Aranypacsirta Népzenei Minősítő

kiváló minősítés

Kiss Dóra Tatiana

Varga Evelin

Kóta Aranypacsirta Népzenei Minősítő

kiváló minősítés

Artner Zsuzsanna

Varga Evelin

Kóta Aranypacsirta Népzenei Minősítő

dicséret

Hangvarázs citerazenekar

Varga Evelin

Kóta Aranypacsirta Népzenei Minősítő

dicséret

Napsugár citerazenekar

Varga Evelin

Kóta Aranypacsirta Népzenei Minősítő

dicséret

Gali Luca

Bakó Judit

Kóta Aranypacsirta Népzenei Minősítő

dicséret

Szabó Sára Zita

Varaga Evelin

IV. Konrád Péter Fővárosi Ütőfesztivál

dicséret

ütő kamara

IV. Pest Megyei Dallam-ütőhangszeres
Szólóverseny és Találkozó

dicséret

Wirth Ábel

Serei Dániel,
Varga Bendegúz
Serei Dániel

2. PEDAGÓGIAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
2.1. KIEMELT NEVELÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSA AZ ÉVES MUNKATERVBEN MEGJELÖLT FELADATOK TÜKRÉBEN

A munkatervnek megfelelően alakult a tanév, minden tervezett programot időben és színvonalasan le tudtunk bonyolítani nagy
sikerrel. Ezeket dokumentáltuk és a kedvező visszajelzéseket figyelembe véve tervezzük a következő év menetét, programjait,
rendezvényeit. A munkatervben még nem szereplő új felkéréseknek is eleget tettünk több alkalommal és szakmailag
megalapozottan az Önkormányzat és a Tankerület támogatásával eredményesen bonyolítottuk le a különböző eseményeket.

Az intézmény együttesei tovább erősödtek, a fúvós zenekarok létszáma folyamatosan nő, ami a hangszerállomány minőségi
javulásának is köszönhető. A vonós zenekarok létszáma változó a középső és nagy csoportosok (ifjúsági vonószenekarok)
létszáma már majdnem megfelelő. A legkisebbek (tücsök zenekar) létszáma, az idén elérte a megfelelő mennyiséget. A
kamarazenekarok (gitár, furulya, cselló, fuvola) évek óta maximális létszámmal működnek. Az iskola énekkara és népdalköre
nagyon kedvelt a szülők és a növendékek körében, ezzel váltva ki a kötelező 4 év szolfézs tanulását. Minden formáció a
tanévben több alkalommal is bemutatkozott az iskolai rendezvényeken, vagy terület, regionális találkozókon, országos
versenyeken. Az iskolai tábor már negyedik alkalommal rendeződik meg a tanárok segítségével, ahol 50 diákunk vesz részt a
közös muzsikálásban, ezzel is fejlesztve tudásukat, erősítve az együtt zenélés élményét. Ennek lezárásaként egy ingyenes
koncertet tartunk, majd a szülők és az érdeklődők számára.
Nemzetközi kapcsolatok:
Az idei tanévben is megrendezésre került a félév zárásaként februárban a jazz-pop-rock találkozó és fesztivál Pozsonyban, ahol
tanáraink és növendékeink nagy sikerrel szerepeltek. Ennek keretében már második alkalommal fogadtuk tavasszal a pozsonyi
munkatársakat egy szakmai továbbképzésre a Kodály-módszer ismertetésére, bemutatására. A tanév végén részt vettünk 20
fővel a V4-ek tanévzáró gálahangversenyén Benesovban, amit a vendéglátó iskola fennállásának jubileumi ünnepség
sorozatának keretében rendeztek meg. A jövő évben Katowice vendégei leszünk 2020 júniusában.

Tehetség Pont:
Hosszú, több mint egy éves előkészítő munka után, a segítő kollégáknak köszönhetően eredményesen zártuk iskolánk akkreditált
tehetségponttá való minősítési eljárását, aminek ünnepi díjátadóján örömmel vettünk részt. Ezt a folyamatot 2-3 évente kell
megújítani, amihez hasonló szakmai és pedagógiai eredményeket kell felmutatni a bizottság előtt. Akkreditált tehetségpont
lévén már több pályázaton vehetünk részt, amit a jövőben szeretnénk eredményesen kiaknázni. A tehetséggondozás, tehetség
felismerés, tehetség támogatás iskolánk kiemelt feladata, hiszen egy művészeti intézménynek ez az egyik fő profilja. Ennek
megfelelően a kollégák szívesen vesznek részt ebben a témakörben továbbképzéseken, tanfolyamokon.
Szakmai beszámoló az oktató-nevelő munkáról:
A szeptemberben belépő új kollégák egy fiatalos, lendületes szemléletet hoztak az iskola életébe. Az iskola vezetése figyelemmel
kísérte a beilleszkedésüket és a közvetlen kollégák napi szinten segítették a pedagógiai munkát, a felmerülő nehézségek
megoldását. Intézményünkben 8 tanszak vezető (munkaközösség vezető) segíti a szakmai munkát. A tanszakvezetőket, minden

évben szeptemberben a tanszakhoz tartozó kollégák maguk közül választják, itt több vezető személye is változott, amivel a
vezetőség is egyet értett. Az új tanszakvezetők új dinamikusabb szemléletet alakítottak ki a tanszakukon, aminek eredményeit
már az év végi vizsgákon is érzékelhettük. A tanszakvezetők feladatai idén tovább bővültek, belső képzések szervezése,
önértékelések lebonyolítása, továbbképzések ellenőrzése, minősülések szakmai segítése. A tanszakokon belül a tanszakvezetők
feladata szétosztani a feladatokat: hangszerleltár, vizsga meghallgatások, tanszaki koncertek ütemezése, „B” tagozatosok
meghallgatása, felvételi beosztások, hagyományos iskolai rendezvényekkel kapcsolatos feladatok megszervezése. Sokat javult a
kommunikáció a kollégákkal és a szülőkkel, növendékekkel. Az időben történő, gyors információáramlásnak jövőre még
nagyobb szerepe lesz az e-napló zárásai miatt. A melléktárgyi órákról való hiányzásokat tovább sikerült szorítani és a kimaradó
növendékeket mindig időben tudtuk pótolni a folyamatos várólistának köszönhetően. A Tankerület egyetértésével és
támogatásával sikerült egy szünetelő telephelyet (Benkő református iskola) újból megnyitnia szülők igényeinek megfelelően. Erre
a telephelyre átszervezünk 3-4 szolfézs csoportot, hogy a gyerekek ott helyben kapják meg az elméleti oktatást. A felvételi
igényeknek megfelelően a két legkeresettebb hangszer oktatását fogjuk biztosítani két fél állású kolléga bővítésével.
Növendékeink és tanáraink ebben a tanévben is 60-70 eseményen, rendezvényen, külső felkérésen, vendégszereplésen vettek
részt. A tanévben megrendezésre került országos, regionális, területi tanulmányi versenyeken sikeresen vettünk részt, aminek
eredményeiről a 1.13. pontban számolok be.
A tanév rendezvényei közül négyet emelnék ki, aminek megrendezése igen kiemelkedő esemény volt az iskola életében. Az első
egy kerületi rendezvény, aminek lebonyolítását kezdeményező jelleggel tavaly indítottunk útjára. Az Önkormányzat
támogatásával második alkalommal rendeztük meg az Újpesti Kodály Kórustalálkozót, amin közel 600 újpesti diák közösen
énekelt. A találkozót egy szakmai megbeszélés zárt a Zeneakadémiáról meghívott vendéggel. A második esemény a Kodálymódszer nemzetközi bemutatása, amit az elméleti (szolfézs tanszak) kollégák segítettek egy héten át, órabemutatók tartásával a
módszertani ismertetők gyakorlati megvalósításán keresztül. A második félév kiemelt eseménye volt a hagyományosan
megrendezésre kerülő Zenedenap, aminek a 10 éves Operastúdió jubileumi programsorozata adta a gerincét. A rendezvény
nagy sajtónyilvánosságot kapott és a rengeteg érdeklődőt vonzott. Telt házzal zajlott az összes előadás, a visszajelzések nagyon
kedvezőek voltak. A Zenedenapi rendezvényünket jövőre szeretném újragondolni, frissíteni, „újpestiesebbé” tenni, hogy új
társadalmi réteget szólíthassunk meg.
Újítások a jövőben:
A munkatervben eldöntött rendezvények ésszerűsítése, célirányosabbá tétele. Koncentráltabban kell a felvételi
meghallgatásokon a tehetséges gyereket kiszűrni és hangszerre irányítani. Ennek a lehetőségét egy nyílt hétvégében látom a

felvételi eljárást megelőzően. A KRÉTA bevezetésével belső gyakorlati, informatikai képzések szervezését tervezem, ami segíti a
kollégák munkáját.
Pályázatok:
Akkreditált tehetségpontként már módunkban áll több fajta s jellegű pályázaton részt venni. A kollégák közül senki nem
rendelkezik olyan tudással, ami szükséges egy nagyobb volumenű pályázat lebonyolításához, elszámolásához. Ezen kívánok
továbbképzéssel, tanfolyammal segíteni. Célom megtalálni a megfelelően motivált munkatársat erre a feladatra. Sajnos az iskola
vezetőségének ez már olyan többletfeladatot jelentene, amit napi munkavégzés mellett már nem tudna teljesíteni.
Idén 4 pályázaton vettünk részt, amiből egy lett eredményes az Önkormányzat civil pályázatán 700.000 forint támogatást
kaptunk rendezvényeinkhez.
FAFÚVÓS TANSZAKI BESZÁMOLÓ
2018-2019 II.félév
Az év végén 6 növendék tett művészeti alapvizsgát és 4 növendék záróvizsgát. A tanév folyamán két fafúvós tanár önértékelt. I.
félévben Sebők Eszter, a II. félévben Mucza Gabriella.
A felvételin idén is túljelentkezés volt a fafúvós tanszakra, különösen fuvolára. Ahhoz, hogy a fuvolázni vágyó és a hangszerre
alkalmas gyermekeket fel is tudjuk venni szükségünk lenne új hangszerekre. Ezt az igényünket már továbbítottuk a tankerület felé
a többi fafúvós hangszerigénnyel együtt. A II. félévben sor került a fafúvós hangszerek leltározására és selejtezésére is. Tanszakunk
növendékei és tanárai az idei tanévben is aktívan vettek részt az iskola rendezvényein, és az iskolán kívül megrendezésre kerülő
versenyeken, találkozókon, koncerteken.
A tanszak kiemelkedő eseményei:
2019 febr.1-3 IV. Kovács Imre fuvola kamaratalálkozó. Tanár-diák duó: Drexler Anna - Bendzsák Anita
2019 febr.08. Polgárcentrum - Fellépő: Petrovics Anna
2019 márc.8 Kicsinyek hangversenye - Mester Zsolt és Petrovics Anna növendékei
2019. ápr.6 FAGOTTINÁDA- Fagott-találkozó a Rácz Aladár zeneiskola szervezésében. Mester Zsolt Barna és növendékei
2019 ápr.13 ZENEDENAP - Hangszerbemutató mesejáték keretében. Fúvószenekari fellépés. Hangszersimogató a tanszak
tanárainak részvételével.
2019 ápr. 15-17 Felvételik
2019 ápr. 26 Oboa Találkozó - Dávidné Szabó Melinda és növendékei
2019 ápr. 27 Tarzanpark – nagycsaládosok napja, kis fúvószenekar – Balázs András vezetésével

2019 máj.6 Zeneiskolák évzárója a BMC-ben - Czombos Luca oboa, Dávidné Szabó Melinda növendéke
2019 máj.10 Tavaszi orgonás koncert a Baptista Imaházban - Mester Zsolt, Páll Dénes, Dávidné Szabó Melinda, Sebők Eszter, Knáb
Mihály
2019 máj. 10 Bokréta az UP-ban (Szűcs Ált. Isk. rendezvénye) - Felkészítő tanárok: Petrovics Anna, Bendzsák Anita, Kornacker
Gyuláné, Szikora Márton
2019 máj.23 Mese, zene, csuda jó! - Hős Péter fuvola, Jobbágyné Papp Tímea növendéke
2019 máj 28-30 Fafúvós vizsgák, alapvizsgák, záróvizsgák
2019 máj. 30 - jún. 1 V4-ek találkozója Benesovban - Drexler Anna fuvola, Czombos Luca oboa - Dávidné Szabó Melinda
2019 jún. 2 Fúvószenekari találkozó Pécelen (Szabó Krisztián, Sebők Eszter)
Budapest, 2019. 06. 07.
Bendzsák Anita
Fafúvós tanszakvezető
GITÁRTANSZAK BESZÁMOLÓ
2018/19 tanév második félév
Növendékeink számos rendezvényen léptek fel, illetve vettek részt kurzuson, meghallgatáson és versenyen. Oktatásunknak a
koncertek látogatása is szerves részét képezi. A gitárzenekar is egyre színvonalasabb produkciókkal színesíti az iskola programjait.
Idén Burka Bencét, Cseh Saroltát és Bartha Benedeket soroltuk át „B” tagozatba.
Februárban
5.-én a Vigadóban Tóth Benedek lépett fel /Viola Éva növendéke/
20-án a gitárzenekar előadását hallgathattuk meg Mayer Szilvia vezetésével
Márciusban
8-án a kicsinyek hangversenyén Burka Bence játékát hallhattuk. /Mayer Szilvia növendéke/
13-án a tanszak összes növendéke az Újpesti Rendezvénytér színháztermében hallgatott meg egy koncertet.
25-én Husz Anna gitározott az „Olvasni jó!” című rendezvényen /Erőss Erna növendéke/
Áprilisban

10-én Nejc Kuhar szlovén gitárművész adott koncertet iskolánkban növendékeink számára. A művész úr kurzusán Burka Bence és
Cseh Sarolta /Mayer Szilvi növendékei/, valamint Tóth Benedek és Bartha Benedek /Viola Éva növendékei/ vettek részt.
11-én a költészet napja alkalmából Pintér Dalma /Erőss Erna növendéke/, valamint Mázsa Izabella /Darázs Ádám növendéke/
adtak elő műveket.
13-án a Zenedenap alkalmából az Elveszett kotta c. színdarabban lépett fel több növendékünk, amit Viola Éva írt és rendezett. A
hangszerbemutatónak szánt mesejátékban a zeneiskola növendékei (23 fő) vettek részt. A koordinációban Mayer Szilvia segített
a héttérzenét Sári Virág szolgáltatta.
30.-án a Dabasi Gitárversenyen aratott nagy sikert a gitártanszak ahol a következő díjakat zsebelték be ügyesebb növendékeink:
Pintér Dalma és Husz Anna különdíjat/ Erőss Erna növendékei/
Burka Bence első helyezést /Mayer Szilvia növendéke/
Bartha Benedek harmadik, Tóth Benedek első helyezést kaptak /Viola Éva növendékei/.
Tóth Benedek ebben a félévben is többször járt Pavlovits Dávid tanár úrnál, aki órákat adott neki. Benedek pályára készül, a jövő
tanévben felvételizni fog.
Májusban
15-én Varga Jázmin Krisztina iskolájának anyák napi műsorát színesítette játékával /Darázs Ádám növendéke/
17-én Szomor Sára egy kiállítás megnyitóján játszott /Mayer Szilvia növendéke/
23-án Várhegyi Vince, Hős Péter fuvolistával léptek fel /Erőss Erna növendéke/, valamint Tóth Benedek /Viola Éva növendéke/
szerepelt.
31-én a benesovi V4-ek zenei találkozóján Tóth Benedek képviselte iskolánkat egy cselló zongora gitár trióval. /Viola Éva
növendéke/.
Júniusban
Az évzáró koncerten Tóth Benedek gitározott /Viola Éva növendéke/
Az évet koncertekkel és külön vizsgák megrendezésével zártuk.
Erőss Erna
Vizsga május 30.-án
Évzáró kamarakoncert: június 5.-én
Sári Virág

Koncert május 27.-én
Vizsga június 6.-án
Mayer Szilvi
Vizsgakoncert május 31.-én
Viola Éva
Vizsgakoncert május 28.-án
Önértékelés, továbbképzés
Az önértékelésben idén Darázs Ádám vett részt.
Mayer Szilvia idén Ped. 2-re jelentkezett, és ezzel kapcsolatos továbbképzésen vett részt májusban.
Budapest, 2019. június 11.
Viola Éva
tanszakvezető
Jazz tanszak beszámolója 2018-2019 tanév
A 2018/19-es tanév második fele zavartalan, eredményes munkával telt. Ennek ékes bizonyítéka, hogy két diákunk is felvételt
nyert a Bartók Béla konzervatóriumba. Név szerint: Lakatos László (jazz zongora) és Lőrinczi Gergő (jazz dob). Mivel Gergő annyira
jól érzi magát intézményünkben, dacára a sikeres felvételinek, szüleivel közösen arra az elhatározásra jutottak, hogy nálunk
folytatja tanulmányait. Ez természetesen tanárára, Nesztor Ivánra nézve is több, mint hízelgő.
Nagy öröm volt számunkra, hogy Kováts Zoltán bőgő és Zádor Oszkár zongora szakos diákjaink szerzői duó lemeze megjelent
nagy sikerű lemezbemutató koncerttel egybekötve.
A szokásos zeneiskolai fellépéseink jól sikerültek, úgy az egyik, mint a másik. Azaz a Zenedenapi előadás és az év végi bemutató
vizsgakoncert is élmény volt úgy nekünk, mint a közönségnek.
A felvételik alapján elmondható, hogy megfelelő számú új diákkal vághatunk majd bele a következő tanévbe.
A tanszak tárgyi jellegű igényeit már korábban a hangszerbeszerzések kapcsán jeleztük, így most nem térek ki rá.
A tanári kar változatlan felállásban folytatja munkáját jövőre is.
Budapest, 2019. 06. 07.
Kinczel Dániel

tanszakvezető
Rézfúvós tanszak
2018-19 tanév év végi beszámolója
Az idei tanév sok nehézséggel indult a tanszakon. A katolikus iskola felújítása, majd az egyik kolléga váratlan távozása félévkor
(Deákné Benkó Ildikó), komoly problémákat állított a tanszak elé.
Növendék létszámunk stabilan indult. Mindenkinek meg volt az előírt növendék létszáma. A tanszakon hosszú évek során sikerült a
fluktuációt a minimumra szorítani. Ez olyan jól sikerült, hogy a felvételikor nagyon kevés új tanulót tudtunk csak felvenni. Ez jelzi,
hogy a tanárok jól dolgoznak és ragaszkodnak hozzájuk a növendékek.
A hangszer beszerzés is jól alakult. A fejlesztésre természetesen komoly szükség van, mivel a tanszak fejlődésének kulcsa ez. A
hangszer park elöregedése már komoly nehézségeket okoz a tanszakon.
A katolikus iskola felújítása befejeződött és kezd visszaállni a régi megszokott rend. Sőt az iskola még további hangszeres
tanárokat is szívesen lát.
A félévi tanárváltás nagyon jól sikerült, nem maradtak ki a gyerekek. Az új kolléga, Csernov Miklós nagyon jó munkát végzett, a
tanszak további fejlődésének mozgatórugójává vált.
Az év végi vizsgákon tanulóink komoly fejlődést mutattak, idén a rézfúvós tanszakon négy növendék tett sikeres alapvizsgát.
A tanszakon komoly sikert ért el Knáb Mihály növendéke Spitzer Márton, aki kürtből megnyerte az országos versenyt.
Tóth Boldizsár tenorkürtön ezüstminősítést kapott, Antal Márton bronzminősítést kapott a vecsési rézfúvós kupán.
A tanszak növendékei az iskola életében aktívan részt vettek. Különböző rendezvényeken szerepeltek a tanév során, a
fúvószenekarok munkájában is .
A tanszak minden nehézség ellenére sikeres évet zárt, és még komoly fejlődést is produkált, ami jelzi a tanszakon tanítók komoly
szakmai munkáját.
Budapest, 2019. 06. 03.
Kneitner József
tanszakvezető

SZOLFÉZS TANSZAKI ÉVES BESZÁMOLÓ
2018/2019 tanév
2018. november 27-én megrendezte iskolánk a II. Kodály Zoltán Kórustalálkozót a kerületi iskolák kórusai számára. A szolfézs
tanszak feladata volt a lebonyolítás megszervezése, a kórusok koordinálása, a lehetőség szerinti zökkenőmentes szervezés. A
nagy érdeklődésre való tekintettel, a nagy gyerek létszámra, és ahhoz, hogy minden kórus meghallgathassa a többi kórust,
gondolkozni kell egy nagyobb színházterem lehetőségén a következő évben.
Tanszakunk csoportjaiban különböző tankönyvekből tanítunk, Dobszay L.: A hangok világa kötetekből és Margaréta tankönyvből.
Hamarosan megjelenik a Margaréta 2. kötet, és ennek ismertetése, bemutatása volt január 16-án a Hubay Zeneiskolában a
szerzők részvételével. Szakmai szempontból is fontosnak tartjuk, hogy megismerhettük a könyv tematikáját, részletes ismertetést,
bemutatást kaptunk a tananyagról. Minden kolléga időben eldöntheti, hogy milyen könyvből szeretne tanítani a következő
tanévben.
A januári szolfézs értekezleten megbeszéltük a hallottakat, a kollégák elmondták véleményüket az új tankönyvről. Hasznosnak
tartjuk, hogy több lehetőség közül választhatunk, melyik könyvből taníthatunk színesebben, érdekesebben.
Az I. félévi vizsgákon jól teljesítettek a gyerekek, a kollégák írásbeli, ill. szóbeli feladatokkal és a féléves munka alapján értékelték a
gyerekek munkáját.
2019. március első hétvégéjén a hagyományos budapesti Járdányi Pál Szolfézs versenyen idén Petróczki Andrea tanárnő
növendéke indult az I. korcsoportban, az elődöntőből sajnos nem jutott tovább.
Örömteli hírünk, hogy két beiskolázó növendékünk, Botos Gergő a Bartók Béla Konzervatóriumba, és Lengyel Jázmin
vendégtanulónk a Weiner Leó Konzervatóriumba nyert felvételt. Botos Gergőt zongora és zeneszerző szakra is felvették, felkészítő
tanáruk Bakó Judit. Gratulálunk!
Idén három zongora szakos növendékünk tett szóbeli záróvizsgát a négy éves – barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zeneirodalom tanulás után Bakó Judit tanárnőnél. Lelkiismeretesen készültek a záróvizsgára, a „B” tagozatos növendék írásban is
számot adott tudásáról. A vizsga előtt külön konzultáción is részt vettek a tanárnő vezetésével és sikeres, dicséretes eredménnyel
zárták a négy évet.
A II. félévtől új kolléganő, Király Éva dolgozott tanszakunkon, helyettesített egy távozó kolléganőt, munkájára a következő
tanévben is számítunk.
Az év végi beszámolókon, az alapvizsgákon jól teljesítettek a gyerekek, sok dicséretes érdemjegy született.
Budapest, 2019. 06. 09.
Dékányné Lőrincz Henriett
tanszakvezető

Vegyes tanszak 2018/2019 tanév beszámoló
Ambrus Orsolya – Magánének
Operastúdió előadásain felléptek növendékeim: Kökényessy Júlia, Kocsis Lilla, Vankó Beáta, Sebestyén Kátya, László Anna,
Fábián Bernadett, Szakszon Katalin, Dóra Ádám
Fábián Bernadett : Fellépett 2019 májusában az iskola cselló zenekarával – kamara produkció
2019.04.17. UP rendezvény tér Magánének tanszak koncert: Végh Veronika, Pomykala Kamilla, Kökényessy Júlia, Papp Dorottya,
Kolacsek Orsolya, Fábián Bernadett, Dóra Ádám
2019.05.27. V4-ek koncert Benesov – Kökényessy Júlia énekelt.
Raikovics Viktória – 2019.05.23. „A Mese, zene csuda jó” koncerten énekelt.
2019.04.16. A Hang Világnapja – Szakmai nap és továbbképzés, Erkel Színház, részt vettünk Szabó-Szilágyi Éva kolléganővel.
Bakó Judit – Népiének
A 2018/19-es tanévre 9 növendék iratkozott be a tanszakra, de sajnos Juhász Rebeka december 1-től tanulmányait szünetelteti.
Ketten: Miskolczi Melinda és Szellák Daniella „2. hangszer”-ként tanulják a népi éneket.
Gali Luca alapvizsgát tett év végén.
VERSENYEK
A „Tiszán innen, Dunán túl…” országos versenyen Gál Lea Kamilla a budapesti válogatóig eljutott. Varga Evelin tanárnőnek
köszönhetően viszont „házhoz jött” a KÓTA országos minősítő versenyének, az „Aranypává”-nak a regionális fordulója, melyen
Gali Luca indult el.
Juhász Rebeka (december óta szünetelteti a tanulmányait), de a „Tiszán innen…” Pest megyei fordulóján elindult, amely 2019.
március 2-án Cegléden volt, és onnan kiemelt arany minősítéssel bejutott az országos döntőbe. Az országos megmérettetést idén
május 18-án Érden tartották, és ott ezüst minősítést kapott.
SZEREPLÉSEK
A V4-es tanévzáró hangverseny, amely idén Benesovban, Csehországban volt. Tanszakunkat Gál Lea képviselte. A műsorban
Artner Zsuzsanna citerás növendékkel együtt léptek fel. Sikerüket igazolja, hogy a katowicei igazgatónő személyesen hívta meg
Leát a jövő évi, náluk tartandó évzáró hangversenyre.
1. 2019. január 31. Józsefvárosi Zeneiskola: a „Tiszán innen, Dunán túl…” népdalverseny VIII. kerületi válogatója – GÁL Lea
Kamilla – kiemelt arany minősítés és továbbjutás a budapestire
2. 2019. március 2. Fazekas Mihály Gimnázium: a „Tiszán innen, Dunán túl…” népdalverseny budapesti fordulója – GÁL Lea
Kamilla – arany minősítés

3. 2019. május 9. Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI: a KÓTA által szervezett „Aranypáva” Országos Verseny térségi szintű minősítője
– GALI Luca – dicséret
4. 2019. május 30.: év végi vizsga
5. 2019. május 31 – június 1. Benesov: a V4-ek zeneiskoláinak közös tanévzáró hangversenye – GÁL Lea Kamilla – szereplés
Harai Erzsébet – cimbalom
Cimbalomvizsga “A”tagozatos 7 fő - 2019.01.22-èn Erkel Gyula Zeneiskola
Cimbalomvizsga “B”tagozatos 6 fő - 2019.02.01-èn Rácz Aladár Zeneiskola
Budapesti XV. Cimbalom találkozó - 2019.04.02- én
Erkel Gyula Zeneiskola Zenedenap - 2019.04.13-án
Nagy András az Elveszett kotta gyermek színdarabban való részvétel.
Cimbalomsimogató.
Év végi vizsga: 2019.05.29-èn Erkel Gyula Zeneiskola teljes létszám.
Szabó- Szilágyi Éva - Magánének és Operastúdió
Tanárként a következő továbbképzéseken és mesterkurzusokon vettem részt:
- 2019.03.23. Magyar Énekkultúra Baráti Köre – Szakmai nap – Molnár Antal Zeneiskola, Bátori Éva –mesterkurzus
- 2019.04.16. A Hang Világnapja – szakmai nap és továbbképzés – Erkel Színház, Ambrus Orsolya kolleganővel együtt
- 2019.06.15. Járdányi Pál Zeneiskola – Schultz Katalin mesterkurzus
- 2019.06.18-21. Göd Művelődési Ház – Pászthy Júlia és Hruby Edit mesterkurzus
Növendékeim szereplései, sikerei:
Operastúdió előadásain szerepeltek: Pásztor Péter, Szarvas Tünde, Fábián Bernadett, László Anna, Sebestyén Kátya, Boros Petra,
Fűrész Tímea, Karczub Tímea
2019.04.17. UP- rendezvény tér Magánének tanszak koncert: Vojtkó Anna, Zábori Zsófia
Fűrész Tímea – Bohém színjátszó társulat – 2019.05.27. Csoportterápia, 2019.06.23. A Dzsungel könyve
Zábori Zsófia: 2019. májusában felvételizett a Színház és Filmművészeti Egyetemre
Szarvas Tünde: 2019.03.31. Leszkovszki Albin: Máté – kantáta ősbemutató – szoprán szóló, 2019.05.06. felvételizett és felvételt nyert
a Magyar Állami Operaház Énekkarába, igazgatói dicséretben részesül.
Operastúdió előadásai:
- 2018.10.14. Fót Károlyi Kastély – Mozart: A kairói lúd
- 2019.04.13. Up Rendezvény tér Újpest – J. Strauss: A denevér
- 2019.04.26. Újpesti Kulturális Központ – J. Strauss: A denevér

2019.05.18. Újpesti Kulturális Központ – Mozart: A kairói lúd
10 éves ebben a tanévben az Operastúdió
Az M5 Magyar televízió kulturális híradója, 2019.04.12-én nálunk forgatott, 10 éves munkásságunk és a jubileum alkalmából
bekerültünk a Kulturális híradó műsorába.
- Az Újpesti Televízió premier előadásunkat április 13-án teljes egészében rögzítette és műsorára tűzte.
- J. Strauss: A denevér című művét mutattuk be a 10 éves jubileum alkalmából, ahol telt ház előtt összesen 450 fő előtt
mutatkozott be az Operastúdió az UP – rendezvény térben.
- Denevér előadásunk vendégművésze Éles István újpesti kötődésű humorista volt.
- Előadásainkból több, mint 220.000ft összegű bevétel / támogatás gyűlt össze , ami iskolánk alapítványába került.
- Denevér előadásunkat számos operaénekes kitüntette figyelmével, Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes nem csak
személyesen, hanem egy nyilvános levélben is dicsérte és ösztönözte munkásságunkat.
- Következő tanévben felkérést kaptunk két zenekartól is: Divertimento Kamarazenekar – Bolyky Zoltán karmester, és
Koncertmuzsika Zenekar – Csányi Valéria karmester
- 2019-ben a Kiváló Tehetségpont akkreditáció kapcsán kiemelték az Erkel Operastúdió értékteremtő munkáját.
Varga Evelin - Citera
A citera tanszak idén 20 növendékkel zárta az évet.
Az év végi vizsgát 2019. június 3-án tartottuk nyilvános hangverseny keretein belül, ahol szólóban és kamara csoportban is
megmutatkoztak a gyerekek.
A Benesovban megrendezendő V4-ek hangversenyén a mi tanszakunk is képviseltethette magát, Artner Zsuzsanna személyében.
Idén került megrendezésre először a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége és a zeneiskola által a KÓTA
Aranypacsirta Népzenei verseny térségi fordulója, amely kimondottan az általános iskolai korosztályt célozza meg.
A tanszakról 7 növendék indult, mindegyikük továbbjutott az országos fordulóra.
- Hangvarázs citerazenekar (Bóka Abigél, Szabó Sára, Deme Gyöngy, Farkas Natália) – Dicséretes fokozat
- Napsugár citera együttes (Horváth Szilvia, Kiss Dóra) - Dicséretes fokozat
- Artner Zsuzsanna, Szabó Sára, Kiss Dóra– Kiváló fokozat
Népdalkör
A népdalkör idén 28 fővel indult.
A gyerekek Moldva, Somogy megye és Galga mente népzenei dallamkincseivel, hagyományával ismerkedhettek meg.
A tanév végi vizsga a népdalkörösökkel együtt zajlott le 2019. május 30-án, ahol moldvai dallamokat énekeltek, Artner Zsuzsanna
citera kíséretével.
-

Budapest, 2019. 06. 11.
Szabó-Szilágyi Éva
tanszakvezető
Vonós tanszak beszámolója
2018/2019 tanév
Tanszakunkon a 2018/2019 tanévben 117 „ A” tagozatos és 7 „B” tagozatos tanult, félévkor és év végén is vizsgáztak a diákok. 4
csellista és 4 hegedűs alapvizsgázott valamint 1 hegedűs és 2 csellista záróvizsgázott május végén. Ebben a tanévben Lakatos
Gabriella Mária és Pásztiné Szabó Zsuzsánna önértékelésen vett részt. Minden vonós tanárnak sok koncerten játszottak a
növendékei. Karácsonyi és anyák napi ünnepségeken is számos növendékünk szerepelt saját iskolájában.
2018. október 3. A zene világnapja alkalmából rendkívüli énekóra keretében két koncertet adott a Nagyvonós zenekar a
Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskolában.
2018. december 7. Mikulás hangversenyt tartottunk az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában, ahol Pozsgai Erzsébet vezetésével a
Tücsökzenekar szerepelt.
2018. december 13-14.-én tartottuk a félévi hegedű vizsgát.
2018. december 15. Karácsonyi koncert az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában a Kisvonós és a Nagyvonós zenekar részvételével.
2019. februárban Pásztiné Szabó Zsuzsánna cselló kamaraegyüttese az EMMI-ben játszott.
2019. március 1-én Kicsinyek hangversenye válogatót tartottunk a vonósoknak az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában, ahol szinte
minden tanár növendékei szerepeltek.
2019. március 8-án Kicsinyek hangversenye az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában. Szerepeltek: Horváth Zsófia -Tóthné Horváth
Alexandra növendéke-, Mátyij Árpád -Pásztiné Szabó Zsuzsánna növendéke-, Siklósi Lóránt -Skripeczkyné Zádor Éva növendékeés Nagy Dorottya -Ella Miklós növendéke.
2019. március 29-én Pásztiné Szabó Zsuzsánna növendékeinek volt egy 80 perces koncertje az Alsónémedi Művelődési Házban.
2019. április 13. Zenedenapi koncert az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában a Nagyvonós zenekar részvételével. Pozsgai Erzsébet
növendéke Surányi Sára hegedült a Viola Éva Által írt és rendezett “Az elveszett kotta” c. színdarabban.
2019. április 26. Bokréta szereplés : Imsies Lujza, Tóthné Horváth Alexandra növendéke.
2019. április 30.-án az Ifjúsági Ház színháztermében A történelem szárnyán - komplex vetélkedő ( 5-6. osztályosoknak)
eredményhirdetésén Kranabeth-Fadil Nagham két növendéke szerepelt. A gyerekek Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai című
könyvet olvasták el, s dolgozták fel a tanárnő által összeállított feladatlap alapján.

2019. május 8. Kranabeth-Fadil Nagham növendék hangversenyt tartott a zeneiskolában.
2019. május 20. Pozsgai Erzsébetnek volt Pásztiné Szabó Zsuzsánna növendékeivel egy közös tanszaki koncertje a zeneiskolában.
2019. május 23-án az Ifjúsági Ház színháztermében Kranabeth-Fadil Nagham két növendéke szerepelt A Mese, zene… Csuda jó!
Gyereknapon innen és (túl) alsó tagozatos gyerekeknek megtartott műsorában.
Király Luca, Kranabeth-Fadil Nagham növendéke a Könyves Kálmán Gimnázium által szerevezett csapaterősítő utazáson
szerepelt.
2019. május 24. Év végi koncert az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában a Kisvonós és a Nagyvonós zenekar részvételével.
2019. május 27. Év végi csellóvizsga időpontja.
2019. május 29-30. Év végi hegedűvizsga időpontja.
A vizsgákon nagyon érződött minden vonós kolléga lelkes és kitartó munkája. Olyan produkciókat is halhattunk, amik középfokon
is megállták volna a helyüket.
2019. május 31-én Zubor Ildikó, Jancsó-Vári Judit növendéke Benesovban szerepelt a V4-ek tanévzáró hangversenyén és Pásztiné
Szabó Zsuzsánna egyik kamaracsoportja (a Tango en skait)
2019. június 5-én Siklósi Lóránt Skripeczkyné Zádor Éva növendéke a Karinthy Gálakoncerten szerepelt nagy sikerrel.
Budapest, 2019. 06. 08.
Ella Miklós
vonós tanszakvezető
Zongora tanszak 2018/2019-es tanév
Év végi beszámoló
A zongora tanszak második félévi munkáját egy nyugodt, kiegyensúlyozott légkör jellemezte. Az éves munkatervben lefektetett
szakmai feladatokat sikeresen teljesítettük, elmondható, hogy minden olajozottan működött. Kiemelt tanszaki programunk,
Megyimóreczné Smith Ildikó tanárnő látogatása volt, aki a szakmai fejlődésünket segítve, egy pedagógiai előadással és
gyakorlati tanítással egybekötött egész napos kurzust tartott. A találkozó nagyon hasznos volt, elmondható, hogy gyakorlati
példákon keresztül sok új módszert, egy más szemléletet ismertünk meg. A program megrendezéséhez köszönjük a tankerületi
igazgató és a vezetőség támogatását.
Kiemelt rendezvények, hangversenyek:
Február/Március
 2019.03.08. Kicsinyek hangversenye

Az előválogatót megtartva, a következő növendékek kerültek kiválasztásra:
1.Pendli Boróka Hek.2. (felkészítő tanár: Hajdu Fruzsina)
2.Kiss-Szebeni Zétény 1. o. (felkészítő tanár: Gógucz Emma)
3.Kunics Anna Sára 2. o.(felkészítő tanár: Balogh Kálmánné)
A jó hangulatú koncert egy közös fotózással kezdődött, ami nemcsak a nézőközönségnek, hanem a fellépő növendékeknek is
egy oldott hangulatot teremtett. A szereplő növendékek nagyon meggyőzően és magabiztosan játszottak.
 2019.03.13. Várnagy Andrea „Zenevarázs „című előadása UP rendezvényközpontban
A polgármester által szervezett előadáson, ami elsősorban a zeneiskolásoknak szólt, a zongora tanszak növendékei és tanárai is
részt vettek.
 Kreativitás a tanszakon
A zongora tanszakon tanító kollégákról elmondható, hogy nagyon kreatívak. Mi nem keressük az inspirációt, hanem hagyjuk,
hogy az inspiráció találjon minket meg. Réti Erika tanárnő kreatív gondolkodása egyedülálló, hiszen a növendéklétszám
megtartása érdekében a központi felvételi eljárást megelőzően, 3-4-5 fős csoportos foglalkozásokat tartott kihelyezett tagozaton,
mely arra irányult, hogy játékos zenei feladatokon keresztül megszerettesse a gyerekekkel a zenét. A tanárnő empatikus
hozzáállásán kívül, a saját elgondolását, ötleteit is belevonta, mely jóval több diák érdeklődését keltette fel a hangszertanulás
iránt.
Április
 Sikeres felvételi vizsga
Botos Gergő „B” kategóriás növendékünk sikeres felvételi vizsgát tett, egyben felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakgimnáziumba.(Felkészítő tanára: Sebestyénné Zádor Ilona) A zongora tanulmányai mellett aktívan vett részt társas
zenélésben is, számos iskolai, kerületi rendezvényen szerepelt. Zongorakíséretével iskolai kórust, más hangszeren tanuló diáktársait
is segítette.
 Zenedenap 2019.04.13.
Hagyományőrző programunkon, a zongora tanszakon tanító kollégák teljes létszámban megjelentek. Szervezői feladatokon kívül,
a hangszersimogató programunkon Pető Edina és Hajdu Fruzsina egy rövid előadás keretében mutatta be a billentyűs hangszert,
illetve a kipróbálására is lehetőséget biztosítottak.
 „ Ki Mit Tud” 2019.04..26. Szűcs Sándor Általános Iskola tehetségkutató válogatója
Fellépő növendékek:
Bolgár levente, Kunics Anna Sára, Lőrinc Dóra (Felkészítő tanáruk: Balogh Kálmánné)
 „ Ki Mit Tud” 2019.04..30. Bajza József Általános Iskola tehetségkutató rendezvénye
Fellépő növendékek:
Tschepen Zselyke Hek.2. Qiu Bogi Hek.2.(Felkészítő tanáruk: Réti Erika) Budai Boróka 5.o. (Felkészítő tanára: Sebestyénné Zádor
Ilona)
Május/ Június

 Szakmai Fórum 2019.május 6. Meghívott vendég: Megyimóreczné Schmidt Ildikó
A gyakorlati tanításon résztvevő növendékek:
Vizi Lilla Hek.1 (Felkészítő tanára: Krémer Judith)
Turán-Schnitta András Hek2 (Felkészítő tanár: Pető Edina)
Surány Sára 3. o. (Felkészítő tanár: Sebestyénné Zádor Ilona)
Buzsáki Flóra 3. o.(Felkészítő tanár: Balogh Kálmánné)
Medgyesi Júlia 4. o. (Felkészítő tanár: Hajdu Fruzsina)
Lendvai Lili 3.”B”o. (Felkészítő tanár: Gógucz Emma)
Zsifkov Ágnes Eszter 3.”B” o.(Felkészítő tanár: Balogh Kálmánné)
Borossay Flóra 5 „B”o. (Felkészítő tanár: Gógucz Emma)
 Portfólióvédés 2019. 05.07. Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI
Hajdu Fruzsina (gyakornok) Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárása lezárult. Az Oktatási Hivatal által
előírt követelményeknek megfelelt, sikeres vizsgát tett.
 „Bokréta” 2019.05.10. Szűcs Sándor Általános Iskola tanév végi kulturális rendezvénye
Növendékeink kitartó felkészülésének köszönhetően, tanszakunkat három növendék képviselte. .
Bolgár levente, Kunics Anna Sára, Lőrincz Dóra,(Felkészítő tanáruk: Balogh Kálmánné)
 Év végi vizsgák 2019.május 23.28.30.31.
Az elmúlt egy-két évben nagyon sokat fejlődött a tanszaki munka, amit az is bizonyít, hogy az alapvizsgák színvonala és a
záróvizsgák száma is megnövekedett. A tanárcsoportokban való vizsgáztatás lehetőséget adott arra, hogy egymás növendékeit
és egymás munkáját megismerjük, tapasztalatokat cseréljünk.
Mind az „A” és a „B” tagozaton nagyon magas minőségűek voltak a vizsgák, többen szakközépiskolai anyagot is játszottak. A
tanszakon 9 tanuló művészeti alapvizsgát, négy tanuló pedig művészeti záróvizsgát tett.
Az adminisztratív feladatok ellenőrzése megtörtént, valamennyi tanuló elvégzendő anyagának mennyisége megfelelő volt.
Egységes döntés alapján a Hek.1 és Hek.2 osztályban való besorolása tisztázódott. Úgy gondolom, hogy a későbbiekben, erre a
területre nagyobb figyelmet kell majd fordítani.
 Benesov V4-ek Tanévzáró ünnepi hangversenye 2019.05.31 - 06.01
Résztvevő növendékeink:
Botos Gergő és Lakatos László (Felkészítő tanáruk. Sebestyénné Zádor Ilona)
Összegző gondolatok
A zongora tanszakon ebben a tanévben, egy tudatos szakmai munka, közös szakmai gondolkodás valósult meg. Kiemelkedő volt
Szabó Katalinnak a munkája, hiszen a Tehetségpont projekt vezetőjeként, az akkreditációs folyamat eredményeképpen
Zeneiskolánk megkapta a „Kiválóan akkreditált Tehetségpont” elnevezést.
Köszönöm minden kollégának az egész évi munkáját, a feladatokhoz való pozitív hozzáállást. Külön köszönöm a tanszakvezetői
munkámhoz való vezetői segítséget, figyelmet.

Budapest.2019. június 6.
Balogh Kálmánné
tanszakvezető

2.2. MINDENNAPOS TESTMOGZÁS MEGVALÓSULÁSA
ÉVFOLYAMOK/OSZTÁLYOK
/CSOPORTOK/
-

TEVÉKENYSÉGI FORMÁK

INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEK/HELYSZÍNEK

-

2.3. HIT ÉS ERKÖLCSTAN/ ETIKA OKTATÁS TAPASZTALATAI
HIT ÉS ERKÖLCSTAN

TAPASZTALATOK

-

ETIKA OKTATÁS

TAPASZTALATOK

TAPASZTALATOK

-

s
2.4. AZ ISKOLAVEZETŐSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS A PEDAGÓGIAI ELLENŐRZÉSNEK A TAPASZTALATAI
ÓRALÁTOGATÁSOK

ÖSSZESÍTETT SZÁM

TAPASZTALATOK

INTÉZMÉNYVEZETŐ – 2 óralátogatás

Kneitner József

Motiváló, segítő
tevékenységkeretében
egyeztettük az egyéni és
intézményi célokat.
A szakmai-pedagógiai
célok szem előtt tartása az
országos tanulmányi
versenyen való részvétel
előtt.
A növendékek és a szülők
céljainak egyeztetése a
pedagógiai célokkal.
csoportos óra, szolfézs
megfigyelés, módszertani
segítségadás
gyakornok, új kolléga
Motiváló, segítő. probléma
feltáró beszélgetés
gyakornok, új kolléga
Módszertani tapasztalatok
gyakorlati megvalósulása
csoportos óra, fúvószenekar

Farkas Anna

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES – 5 óralátogatás

Krémer Judith
Balogh Kálmánné
Sári Virág

Tóth-Csamangó Blanka Zita
Szabó Krisztián

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

Önértékelések előtt álló kollégák

A fegyelem és a figyelem
megvalósulása a probák
alatt.
segítség adás

2.5. A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉVEL KAPCSOLATOSAN A PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS ELJÁRÁS TAPASZTALATAI
KATEGÓRIA

DÁTUM

TAPASZTALAT/MEGJEGYZÉS

Pedagógus I

MINŐSÍTETT
PEDAGÓGUS
Hajdu Fruzsina

2019.05.07.

Pedagógus I

Ambrus Orsolya

2019.

Kiemelkedő türelemmel és
szakmai alázattal
rendelkező fiatal
pedagógus
még nem zajlott le

Pedagógus I

Serei Dániel

2019.

még nem zajlott le

Pedagógus I

Darázs Ádám

2019.

még nem zajlott le

önértékelés

Bakó Judit

2018.09.27.

önértékelés

Balogh Kálmánné

2018.09.26.

önértékelés

Gereben Zita

2018.10.02.

önértékelés

Kneitner József

2018.10.04.

önértékelés

Lakatos Gabriella

2018.09.27.

önértékelés

Petróczki Andrea

2019.03.04.

önértékelés

Sebők Eszter

2018.09.28.

önértékelés

Viola Éva

2018.10.12..

önértékelés

Darázs Ádám

2019.03.06.

önértékelés

2019.03.05.

önértékelés

Dékányné Lőrincz
Henriett
Hajdu Fruzsina

önértékelés

Harai Erzsébet

2019.03.05.

önértékelés

Mucza Gabriella

2019.03.05.

önértékelés

Oláh Szabolcs

2019.03.06.

önértékelés

Pásztiné Szabó
Zsuzsanna
Sillye Gergely

2019.03.04.

önértékelés

2019.03.04.

2019.03.05.

Iskolánkban már folyamatosan zajlanak az Önértékeléssel járó feladatok ütemezésének végrehajtása. Ennek megfelelően idén is
2 alkalommal végeztünk önértékelést az első félévben 8 kolléga és a második félévben is 8 kolléga vett részt ezeken. Minden
tanszak képviselve magát. A jövő évre már csak egy-két kolléga maradt az Önértékeléshez vagy az esetlegesen felvett új
kollégák fognak ezeken részt venni. A vezetői és intézményi Tanfelügyelet is sikeresen lezajlott ebben a tanévben.
A pedagógus életpálya minősítési eljárásán egy gyakornok kolléga vett részt eredményesen, a többiek minősítésére majd 2019
szeptemberétől számíthatunk. A 2020-as évi eljárásokra 16 kolléga jelentkezett, akiknek jelentkezését már el is fogadták. Ez azt
jelenti, hogy jövőre szinte minden héten lesz egy önértékelésünk, vagy minősítésünk. Ez az idei szám nagyon magas, ami a
vezetőség jó kommunikációjának, motiváló hatásának köszönhető.

2.6. A PEDAGÓGIAI MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROGRAMOK
IGEN/NEM

PROGRAM/ MEGNEVEZÉS/TEVÉKENYSÉGEK

RÖVID LEÍRÁS/TAPASZTALAT/MEGJEGYZÉS

Erkel Operastúdió

A 10 éves Operastúdió munkája több
elismerésben is részesült. A Tankerület jó
gyakorlatai, a művészeti iskolák Értéktára, A
tehetségpont akkreditációba bekerült.
Az iskola régi hagyományit követve szakkör
jelleggel, egy olyan csoportos foglalkozást
szervezünk, ahol szabadon énekelhetnek a
növendékek minden stílusban, de szakmai
irányítás mellett. A foglakozás nyitott a
zeneiskolába nem járó gyermekek részére is.
A vonós tanszak kollégái évek óta rendszeresen
megrendezik azt a belső, szakmai-pedagógiai
képzést, ahol a kezdő növendékek tanításának
módszertani, gyakorlati bemutatását tartják.

JÓ GYAKORLATOK

Harai Énekstúdió

Kezdők tanítása vonós tanszakon

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
szakmai fórum a zongora tanszakon

Hajdu Fruzsina szervezése

Bartók nap a zeneiskolában

A zeneiskola különböző korosztályú zongorista
növendékei számára tartott kurzust
Megyimóreczné Schmidt Ildikó, a nap végén egy
előadást tartott zongorista kollégáinknak
módszertani könyvéből.
minden növendék részére

Ének tanszak rendezése

Egészséges hangképzés

Zeneakadémia interaktív bemutató órája

Önkormányzat anyagi támogatása a kerületi
rendezvények lebonyolításához

II. Újpesti Kodály Kórustalálkozó
Regionális Fúvószenekari Találkozó Újpesten

FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM

PÁLYÁZATOK
Civil pályázat

TEHETSÉGPONT
Akkreditált kiváló tehetségpont

Iskolánk elnyerte az akkreditált kiváló
tehetségpont címet tehetségsegítő tevékenysége
miatt.

2.6. A PEDAGÓGIAI MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROGRAMOK
IGEN/NEM
BÁZISISKOLA
-

ÖKOISKOLA
-

SPORT/UTÁNPÓTLÁSNEVELÉS
-

PROGRAM/ MEGNEVEZÉS/TEVÉKENYSÉGEK

RÖVID LEÍRÁS/TAPASZTALAT/MEGJEGYZÉS

ECDL VIZSGAKÖZPONT
-

2.6. A PEDAGÓGIAI MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROGRAMOK
IGEN/NEM

PROGRAM/ MEGNEVEZÉS/TEVÉKENYSÉGEK

RÖVID LEÍRÁS/TAPASZTALAT/MEGJEGYZÉS

BEMUTATÓ ÓRÁK (belső/külső pl.: POK stb.)
Kodály-módszer
bemutatása

V4-ek szakmai napja

Második éve segítjük a Pozsonyban szolfézs
foglalkozásokat tartó kollégákat. Idén 1 hetet
töltöttek Budapesten, hogy az órákat megnézzék
és a módszert a gyakorlatban megismerjék.

Kezdők tanítása

Vonós tanszak hagyományos szakmai napja

A módszertani ismeretek bővítése és a felmerülő
pedagógiai hibák kiküszöbölése a cél.

Zongoratanítás kulcs
lépései

Megyimóreczné szaktanácsadó előadása

Tanszakon belüli szakmai nap, a növendékek
aktív részvételével.

KERÜLETI/EGYÉB VERSENYEK RENDEZÉSE
II. Újpesti Kodály
Kórustalálkozó

A kerület iskoláinak kórusai részére hirdetett találkozó

közel 600 gyermek és kolléga vett részt a
rendezvényen, amit egy szakmai beszélgetés
követett

Fővárosi cimbalom
találkozó

Iskolánk rendezi a találkozót évek óta.

Idén is 10 intézményből közel 20 növendék és
kolléga találkozott a szakmai napon, amit egy
koncert zárt.

Nemzetközi gitár kurzus

Nejc Kuhar gitárművész előadása

Szegedi egyetem felkérésére adtunk otthont a
művész előadásának, amire nagy érdeklődés
volt.

Iskolánk a 2018-2019 tanévben közel 70 eseményt, rendezvényt, koncertet, találkozót, szakmai napot bonyolított le a
munkatervnek megfelelően. Ezekből szeretnék párat kiemelni, szakmai értéke miatt.
2018.10.14.
2018.11.05.
2018.11.10.
2018.11. 21.
2018.12.02.
2019.02.05.
2019.02.08
2019.02.12.
2019.04.02.
2019.04.10.
2019.04.26.
2019.05.06.
2019.05.06.
2019.05.09.
2019.05.17.
2019.05.31.
2019.06.02.

Fóti Károlyi kastély Erzsébet termében
Újpesti Pedagógiai napok megnyitó
Újpesti Kodály Kórustalálkozó
POK napok a Hubay iskolában
Adventi tanári koncert a városházán
Országos Diákolimpia díjátadó
Popp Rock Jazz fesztivál a V4 keretében
Országos Diákolimpia díjátadó
Fővárosi cimbalom találkozó
Nemzetközi gitárkurzus
Országos Oboa találkozó
Zongora módszertani továbbképzés
BMC zeneiskolák tanévzárója
KÓTA minősítő népzenei verseny
Fúvószenekari találkozó
V4 tanévzáró koncert
Fúvószenekari találkozó

Mozart: Kairói Lúd előadás
Vonószenekari koncert a Pécsivel
12 intézmény részvételével
koncert
Hagyományos köszöntő a lakosoknak
Pesti Vigadó növendékeink koncertje
Pozsony
EMMI központi épület
Szakmai nap
Nejc Kuhár előadása
Szakmai nap előadókkal
Megyimóreczné szaktanácsadóval
Országos verseny győzteseink koncertje
11 résztvevő intézménnyel
Erdőkertesen
Benesov
Pécel

3. ISKOLAI SZERVEZET MŰKÖDÉSE
3.1. ISKOLAI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
SZERVEZETI SZINT/KÖZÖSSÉG

FŐ/DARAB/MEGNEVEZÉS

RÖVID MŰKÖDÉSI TAPASZTALAT

ISKOLAVEZETŐSÉG

1 fő intézményvezető
3 fő intézményvezető-helyettes

Egyik helyettes személyében szeptemberben
változás történt, ami új lendületet hozott a vezetés
szemléletében. Heti egyeztető megbeszélések

MUNKAKÖZÖSSÉG

8 fő munkaközösség-vezető

Projekt csoportok

A munkatervnek megfelelően alakult
szakmai csoportok

alkalmával osztjuk szét a munkát, aminek vissza
csatolását a következőhéten végezzük. Megfelelő a
feladat megosztás. Az új tanév KRÉTA feladatainak
elvégzését még nem látjuk megoldottnak.
A vezetés mellett a szakmai munka szervezéseében
és lebonyolításában vesznek részt. Havi 1-2
alkalommal megbeszélések formájában tartjuk a
kapcsolatot.
1-1 esemény, vagy program lebonyolítása
Önértékelések, minősítések, vizsga meghallgatások,
felvételik megszervezése.

EGYÉB
RÖVID MŰKÖDÉSI TAPASZTALAT
INTÉZMÉNYI TANÁCS/ISKOLASZÉK
DÖK
SZMK
GYERMEKVÉDELMI FELELŐS
ALAPÍTVÁNY

Az intézményi tanács tagjai már évek óta ugyanazok, akikkel szoros napi kapcsolatban segítik és
véleményezik a vezetőség munkáját.
A DÖK elnök személye az idei tanév elején változott, de a diákság aktívan részt vállal a
rendezvények, táborok szervezésében, segítésében (Köszi órák).
Eredményes, kölcsönös értékrenden alapuló véleményező és javaslattevő feladatot látnak el a
szülők.
nincs
Az iskola mellett működő alapítvány évek óta rendszeresen támogatja az iskolában tanuló
gyermekeket. Különböző díjakkal, támogatásokkal, segítve a szülők terheit. Versenyeztetés,
tábori támogatás, tandíj támogatás, Erkel emlékplakett, Év növendéke cím, hangszer
támogatási alap, javítások.

3.2. SZERVEZÉSI FELADATOK
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA

VÁLTOZÁS A TERVEZETTHEZ KÉPEST

2018.10.13.

Nem volt változás

Kodály Kórustalálkozó előkészítése

2018.11.10.

II. Újpesti Kodály Kórustalálkozó

Nem volt változás

2018.12.02.

Adventi tanári koncert a Városházán

Nem volt változás

2018.12.17.

Zenekarok Karácsonyi Koncertje

Nem volt változás

2018.12.21.

DÖK nap (csapatépítő, pályaorientációs nap)

Nem volt változás

2019.01.28. Félévzáró értekezlet
KIEMELT, NAGYOBB ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK
II. Újpesti Kodály kórustalálkozó
Zenedenap
V4 Pop Rock Jazz fesztivál
V4 tanévzáró ünnepség
MZMSZ tanévzáró ünnepség
Fúvószenekari fesztivál Pécel

ÉRTÉKELÉS
Második alkalommal, az Önkormányzat támogatásával rendeztük a
találkozót. Közel 600 gyermek és 13 kórus vett részt a szakmai napon.
Alapítványunk családi napja, ami évek óta sikeres rendezvény. A felvételi
meghallgatásokat megelőző hétvégén zajlik, hogy a szülők és a gyerekek
megismerjék az iskolánkat, a hangszereket kipróbálják.
V4 nemzetközi szakmai kapcsolatunk van, aminek keretében évente2-3
alkalommal találkozunk a részt vevőkkel.
A tanévzáró gálakoncertnek mindig más intézmény ad otthont, aminek
keretében 2 napos szakmai programon vettünk részt idén.
Zeneiskolák életében kiemelt esemény, aminek műsorában a három
évente megrendezendő országos tanulmányi versenyek győztesei
játszanak. Idén két növendékünk büszkélkedhetett ezzel.
Regionális Fúvószenekari találkozón vettünk részt nagy sikerrel. A jövő évit
iskolának rendezi az Önkormányzat és a Tankerület támogatásával.

4. TOVÁBBKÉPZÉSEKEN, TANFOLYAMOKON, KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL
MEGNEVEZÉS

TAPASZTALAT

Pedagógus-előmenetelt támogató felkészítő tréning
Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú
zenetanárok módszertani továbbképzés

A minősítési eljárásra jelentkező kollégák aktív részvételével zajló tréning. A
portfólió elkészítésének, nehézségeinek, javaslatainak bemutatója a
Budapesti POK bázisintézményében (Hubay)
Zongora tanszakon tanító kollégák csoportos részvétele a Metronóm kht.
szervezésén.

KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő Újpest

Népzene tanszak szervezésében és aktív részvételével zajlott.

„Margaréta 2.” műhelyfoglalkozás

Szolfézs tanszak pedagógusai részvételével

Egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozásának és
megvalósításának alapjai

Akkreditált tehetségpontként több kolléga csatlakozik ezekhez a
képzésekhez.

Játékra fel!

Vonós és szolfézs tanszak tanárainak részvételével.

5. INTÉZMÉNY KÜLSŐ PARTNEREIVEL VALÓ KAPCSOLAT (RENDSZERES/FOLYAMATOS/TÁMOGATÁSOK)

Újpesti Ifjúsági Ház: szervezése feladatok, közös helyszín
Újpesti Önkormányzat: Kerületi rendezvények anyagi támogatása, tárgyi eszközeink megóvása (légkondicionáló)
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítványa: anyagi támogatása a növendékeknek, hangszerbeszerzés
Visegrádi Négyek Együttműködés: nemzetközi szakmai, módszertani kapcsolat

6. SNI INTEGRÁCIÓ TAPASZTALATAI (érintett intézmények)

7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS
Ha az intézményben működik minőségbiztosítási rendszer, kérem, röviden írja le a tapasztalatait! (max 1500 karakter)

Véleményezte és elfogadta az Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI nevelőtestülete, Diákönkormányzata, Szülői Munkaközössége és
Intézményi Tanácsa.
DÁTUM: 2019. 07. 03.

ALÁÍRÁS:

