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1.HELYZETELEMZÉS  

1)Tárgyi feltételek 

A zeneiskola egy központi épülettel (Hollán Ernő utca 21/b) és 11 telephellyel működik. 

A központban 12 szaktanterem és egy kiváló akusztikájú karzatos hangversenyterem van. A 

tantermek közül 3 alkalmas kisebb koncertek, előadások megtartására. A hangversenyterem 

kb. 300 fő befogadására alkalmas. 

Telephelyek 

11 telephelyen dolgozunk, a XIII. kerület általános iskoláiban. Valamennyi telephelyünkön jó 

a kapcsolatunk az általános iskolák vezetőségével és az ott dolgozó kollégákkal. Igyekszünk 

kölcsönösen alkalmazkodni egymás igényeihez. 

Karbantartás 

A nyári karbantartáson az irodai ablakok festését végezték el a karbantartók. Központi 

épületünk jó állapotban van, nem igényel nagy felújítási munkákat. A hangversenyterem és a 

hozzátartozó karzat jobb megvilágítása érdekében irányítható spotlámpákat szereltettünk fel. 

Terveink között szerepel a jobb vetítési lehetőség kialakításához a színpad mögötti falfelület - 

mely elhúzható bársonyfüggönnyel van ellátva – megjavíttatása, vagy vetítővászon 

felszerelése. A színpadot megvilágító csillárok megemelése (a tartó láncok megrövidítésével) 

is a vetítési felületet nagyobbítaná, ezt is tervezzük. A terem így jobban alkalmas lesz 

előadások, rendezvények, illetve multimédiás koncertek megtartására. 

Továbbra is gondot jelent a hangversenyterem szellőzése. Lakóépületek között nem lehet 

nyitott ablakoknál zenélni. Hosszú távon csak a légkondicionálás jelenthet megoldást. 

 

Informatika 

Az elmúlt tanévben számos számítógépet, projektort, laptopot kapott az iskola, melyeket 

felhasználva intézményünk géppark ellátottsága jónak minősíthető.  

Új honlapunk van, www.fischeranniezeneiskola.hu , melyet Fekete Anita igazgató-helyettes 

hozott létre a tavalyi tanévben, és folyamatosan fejleszti, kezeli. Igyekszünk naprakész 

információt, tájékoztatást adni a felületen.  

A zeneiskolában még nem működik e-napló. A tanárok, Noks-os kollégák munkáját viszont 

nagyban megkönnyíti a jelszóval védett Tanári oldalra feltett, online elvégezhető 

adminisztráció és az ott tárolt adatok. A kollégák egyre könnyebben és pontosabban kezelik a 

felületet, megkönnyítve ezzel az adatok kezelését, ellenőrzését, feldolgozását. 

A tanév első felében várható a nagyobb teljesítményű Wi-Fi lefedettség a központi épületben, 

amely jelenleg még nem minden tanteremben elérhető. Zeneoktatásunkba egyre 

hangsúlyosabban vonjuk be a digitális eszközöket és alkalmazásokat (zenék, kották letöltése, 

linkküldés, digitális metronóm, és hangoló gép a mobilon, online videók bemutatása, stb.)  

 

Taneszközök 
A zeneiskola taneszköz ellátottsága jó. Az elmúlt tanévben a költségvetési keretünkből 

jelentősen tudtuk fejleszteni a hangszerparkunkat, új hangszerek beszerzésével és a meglévők 

javításával, generálozásával.   

A 2018. évben a költségvetési keretünk jelentősen csökkent, megszűnt a térítési díjak egy 

bizonyos hányadának visszaforgatási lehetősége. A minisztérium „Kodály 2.” uniós EFOP 

pályázata által biztosított, mintegy 16,5 millió forint hangszerbeszerzésre, illetve 2,3 millió 

forint hangszerjavításra fordítható összegéből ismét jelentős fejlesztéseket tudunk 

http://www.fischeranniezeneiskola.hu/
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végrehajtani. Nagy segítség ez, hiszen a hangszereink óriási igénybevételnek vannak kitéve, 

gyorsan amortizálódnak, hamarabb javításra szorulnak. Sajnos az idei támogatásból nem 

tudunk hangszertartozékokat beszerezni, noha ez is fontos és szükséges (nádak, húrok, 

fúvókák, tokok, kottaállványok, stb.) 

Nagyon fontos lenne a hangversenytermünkbe egy kiváló minőségű koncert-zongora 

beszerzése, mivel évtizedek óta rendszeresen adunk otthont számos koncertnek, 

rendezvénynek, különböző szintű, országos, fővárosi, regionális művészeti versenynek.   A 

jelenlegi Blüthner és Seiler koncert-zongorák a nagy igénybe vétel miatt már nem felelnek 

meg a magas színvonalú elvárásoknak. Ezt egyre többször észrevételezik a kollégák.  Ez a 

beruházás kb. 13 millió forintot jelent. Reméljük a következő évben lesz módunk a 

beszerzésére.  

Az intézmény bevételi forrásai 

A kiváló akusztikájú hangversenytermünket év közben többször is ki tudjuk adni, de csak 

olyan rendezvényeknek, amelyek megfelelnek a terem és a lakókörnyezet adottságainak. 

Kisebb koncerteknek, hangfelvételeknek, szakmai előadásoknak. Így az ebből származó 

bevételünk nem jelentős. 

A térítési és tandíj befizetések összege ebben a tanévben teljes egészében a Tankerületi 

központ bevételét képezi. 

 

2) Személyi feltételek – pedagógus adatok 

 

Pedagógusok – összesen (55,06 engedélyezett álláshelyen) 79 fő 

közalkalmazott pedagógus –   57 fő 

vezető –   1 fő 

vezető-helyettes –  3 fő 

tartós szabadságon –    3 fő 

óraadó –     15 fő 

 

NOKS alkalmazottak – összesen (3 álláshelyen)  4 fő 

iskolatitkár        2 fő 

hangszerkarbantartó (félállású)     2 fő 

 

Technikai dolgozók  - összesen (2,5 álláshelyen)   4 fő 

üzemeltetési koordinátor –      1 fő,  

portás (félállású)      3 fő 

 

Pedagógus minősítés, szakképzettség 

1 fő mesterpedagógus és szaktanácsadó (Jankó Katalin),  

2 fő mentortanár (Fekete Anita, Kosztándy Réka) 

4 főnek van közoktatás vezetői szakvizsgája (Győriványi Katalin, Jankó Katalin, Ujháziné 

Gyöngyössy Beatrix, Erős Dénes) 

28 fő Pedagógus II., a többiek pedagógus I. 

3 fő gyakornok (Kovács Csilla, Balog Barbara, Justin Laura).   

 

Pedagógusminősítés 

2018-ban 4 kolléga jelentkezett a 2019. évi Ped.II. minősítésre:  
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Bada Márta kürt tanár, Bedécs Brigitta szolfézstanár, Kutik Rezső gitártanár, Kovács Kira 

fuvolatanár 

2019. januárban lép Ped. II. fokozatba Draskóczy Eszter, aki sikeres minősítési eljáráson vett 

részt az előző tanévben.  

Mesterpedagógus képzésre és minősítésre jelentkezett Ujháziné Gyöngyössy Beatrix. 

Minősítésére 2018-ban kerül sor. 

3 új gyakornok kollégánknak tavasszal kell jelentkeznie a 2020. évi kötelező minősítő 

vizsgára. (Kovács Csilla, Balog Barbara, Justin Laura) 

 

Pedagógus szakvizsga 

2 fő kezdi meg a közoktatás vezetői képzést, a tankerülettel kötött tanulmányi szerződéssel: 

Bedécs Brigitta, Kovács Kira  

 

Mentorálás, pályakezdők segítése 

2 pályakezdő, gyakornok hegedűtanár kollégánk lesz, Kovács Csilla és Balog Barbara. 

Kijelölt mentortanára Jankó Katalin tanszakvezető hegedűtanár lesz. 1 gyakornok 

szolfézstanár kollégánk, Justin Laura mentortanára Kosztándy Réka, tanszakvezető 

szolfézstanár lesz. A mentortanárok óralátogatásokkal, folyamatos szakmai tanácsokkal 

segítik a munkájukat. 

 

Továbbképzés 

A kollégák továbbra is élni fognak az OH által meghirdetett ingyenes akkreditált 

továbbképzési lehetőségekkel, illetve részt vesznek a díjköteles akkreditált, kifejezetten 

szakmai tárgyú továbbképzéseken. A költségvetés ismeretében, tervezetten támogatni fogjuk 

ezeket a továbbképzéseket.  

Az intézményünkben zajló, egész napos külső illetve belső szervezésű szakmai programokon 

(pl. országos verseny lebonyolítása) való részvételért, nem akkreditált 5 órás tanúsítványt 

állítunk ki. 

Iskolánk pedagógusa, László Éva idén is elindítja zeneiskolánkban a 30 órás akkreditált 

módszertani továbbképzését, „Te is tudsz improvizálni?” címmel. A fővárosi szinten 

meghirdetett képzést már számos saját pedagógusunk is elvégezte, idén is többen jelentkeztek 

rá.  

A továbbképzési lehetőségekről a tanári levelező fórumon, a honlap Tanári oldalán, illetve 

személyesen is tájékoztatjuk a kollégákat. A továbbképzések felelőse: a 3. igazgató-helyettes, 

valamint az igazgató. 

 

Személyi változások az új tanévben: 

 

Erdődy János és Magyar-Kiss Gabriella helyett Wisinger Violetta zongoratanár (tavaly 

már helyettes óraadóként dolgozott) lesz a Vizafogó és a Tomori Általános Iskolában. 

Németh Zsuzsanna helyett új kolléga, Justin Laura gyakornok szolfézstanár lesz az Eötvös 

Általános Iskolában. 

Király-Domány Bernadett helyett új kolléga, Balog Barbara gyakornok hegedűtanár lesz a 

Herman Általános Iskolában 

Németh Gábor helyett új kolléga, Kovács Csilla gyakornok lesz a Hegedűs Általános 

Iskolában 
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Feketéné Kurcsinka Erzsébet korrepetitor és Lakatos Barbara zongoratanár óraadó 

kollégák idén már nem tanítanak nálunk. 

 

Az idei tanévtől Ujháziné Gyöngyössy Beatrix helyett Kovács Kira tölti be a 3. igazgató-

helyettesi munkakört.  

 

 

Az egyes tanszakok tanszakvezetői (munkaközösség vezetői): 

Billentyűs tanszak – Balóné Schetzmayer Katalin 

Vonós tanszak – Jankó Katalin 

Fafúvós tanszak – Kovács Kira 

Rézfúvós tanszak – Domány István 

Akkordikus tanszak – Ujháziné Gyöngyössy Beatrix  

Zeneismeret tanszak – Kosztándy Réka 

 

Az egyes telephelyek (kihelyezett tagozatok) felelősei: 

 

Csata utcai Általános Iskola – Bada Márta kürt és szolfézstanár 

Dózsa utcai Ének-zene tagozatos Általános Iskola – Kovács Ágnes hegedű tanár 

Tomori P. Általános Iskola – Szilveszterné Dobos Katalin hegedű tanár 

Hegedűs G. Általános Iskola – Fritsche Zsuzsanna zongoratanár 

Eötvös J. Általános Iskola – Nagyné Kósa Ildikó zongoratanár 

Herman O. Általános Iskola – Zrufkó Annamária zongoratanár 

Gárdonyi G. Általános Iskola – Orgovánné Baranyi. Éva zongoratanár 

Számítástechnikai Általános Iskola – Peresné Hadnagy Andrea zongoratanár 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola – Kovács Marianna fuvolatanár 

Vizafogó Általános Iskola – Mayer Albert gitártanár 

Pannónia Általános Iskola – Kertiné Molnár Stefánia szolfézstanár 
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3)Az intézmény tanulói adatai: 

 

Az iskola engedélyezett maximális tanulói létszáma: 980 fő 

A tanévben a várható tanulói létszám: kb. 965 növendék (pontos adat az októberi statisztikai 

létszám lesz) 

kb. 140 csoportos előképző főtárgyas,  

kb. 800 főtárgyas,  

kb. 25 egyéb csoportos főtárgyas növendék 

 

Bár a tanulói létszám maximális feltöltésére (980 fő) az évről évre növekvő, nagyszámú 

jelentkező miatt lenne lehetőségünk, de a létszámunkat nagyban meghatározza a tanítási 

helyszínek (központi épület és 11 telephely) csökkenő befogadó kapacitása, illetve az egyre 

későbbre tolódó kezdési időpontok miatt, az iskolás gyermekek számára még elfogadható 

délutáni tanítási idő szűkülése. Nagy szükségünk lenne több független szaktanteremre, esetleg 

egy önálló épületrészre a kerületben. 

 

A növendékek az alábbi tanszakokon tanulnak: 

Billentyűs tanszak (zongora ) 

Vonós tanszak (hegedű, brácsa, cselló, bőgő) 

Fafúvós tanszak (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott) 

Rézfúvós tanszak (kürt, trombita, bariton, harsona, tuba) 

Akkordikus tanszak (gitár, harmonika, ütő) 

Zeneismeret tanszak (zenei előképző (óvodás előképző, kiselőképző, előképző, szolfézs-

zeneelmélet, zeneismeret, zeneirodalom, Collegium Musicum, improvizáció) 

Vokális tanszak - Magánének  

 

Csoportos képzések (az egyéni hangszeres képzések mellett): 

Előképző, Kiselőképző, Óvodás előképző  

HEK (hangszeres előkészítő) csoport  

Szolfézs (kötelező szolfézs, választható szolfézs, és B tagozatos, felvételi előkészítő szolfézs) 

Zeneirodalom, Collegium Musicum, Improvizáció, Zeneismeret 

Kamarazene csoportok 

 

Együttesek: 

Vonószenekar 

Tücsökzenekar 

Fúvószenekar 

Gitárzenekar 

Fuvola együttes  

Fafúvós együttes  

Rézfúvós együttes 

Kórus  

 

Bővülő feladatok telephelyeinken: 

Csata utcai Iskola – új szolfézs 4. osztály (felmenő rendszerben bővül) 

Hegedűs G. Általános Iskola – szaxofon oktatás 

 

Beiskolázás - 

Zenei pályára készülő, idén felvételiző növendékek – 3 fő (Török Lilla gitár – Ujháziné Gy. 

Beatrix; Káldi Noémi fuvola – Tóth Judit; Hegedűs Csanád vendéghallgató szolfézs – 

Kosztándy Réka) 
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Tehetséggondozás –  

B tagozatos, emelt szinten tanított növendékek – várhatóan 40 fő 

Rendszeres tehetséggondozási időben részesülő növendék – várhatóan 40 fő  

 

Felzárkóztatás 

Felzárkóztatásban részesülő növendék – 6 fő 
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3. A TANÉV HELYI RENDJE  

 

Első tanítási nap: szeptember 3. hétfő  

Utolsó tanítási nap: június 12. szerda   

Az 1. félév utolsó napja 2015. január 25. péntek 

Az 1. félévi bizonyítványok kiadásának határideje: február 1. péntek  

A 2. félévre beiratkozás új növendékek számára: február 1. péntek 

Évzáró ünnepély: június 13. csütörtök 17 óra 

 

Szünetek: 

Őszi szünet:  október 27. szombat – november 3. szombat  

- Szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 26. péntek 

 – szünet utáni első tanítási nap november 5. hétfő 

 

Téli szünet: december 22. szombat – január 2. szerda 

- Szünet előtti utolsó tanítási nap - december 20. csütörtök(!) 

- – szünet utáni első tanítási nap január 3. csütörtök 

 

Tavaszi szünet:  április 18. csütörtök – április 23. kedd 

- Szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. szerda  

- - szünet utáni első tanítási nap április 24. szerda 

 

Ünnepek, munkaszüneti napok 

október 22. hétfő – pihenőnap (helyette okt. 13. szombat) 

október 23. kedd – munkaszüneti nap 

(november 1. csütörtök – őszi szünetben munkaszüneti nap) 

(november 2. péntek – őszi szünetben pihenőnap nap (helyette november 10. szombat)) 

(december 24. hétfő – téli szünetben pihenőnap nap) 

(december 31, hétfő – téli szünetben pihenőnap)  

március 15. péntek – munkaszüneti nap 

(április 19. péntek – tavaszi szünetben munkaszüneti nap) 

(április 22. húsvét hétfő – tavaszi szünetben munkaszüneti nap) 

május 1. szerda  – munkaszüneti nap 

június 10. Pünkösd hétfő – munkaszüneti nap 

 

Munkanap áthelyezések 

október 13. szombat – munkanap, okt. 22. hétfő helyett 

december 1.szombat – munkanap (dec. 24. hétfő helyett) 

december 15. szombat – munkanap (dec. 31. helyett) 

április 13. szombat – iskolai munkanap Hangszersimogató Nyíltnap (Helyette március 

18.hétfő Kirándulás)  

 

Tanítás nélküli munkanapok (6 nap) 

 

1. november 2. hetében - Nevelési értekezlet   

2. január 25. péntek - félévzáró értekezlet 

3. február 4. hete  - Nevelési értekezlet   

4. március 18. hétfő Tanári kirándulás ? 

5. április 17. szerda – Tehetségnap – Kamaranap (DÖK nap) 
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6. június 14. péntek – Évértékelő, évzáró értekezlet 

 

 

Értekezletek: 

Vezetőségi értekezlet – augusztus 30. csütörtök 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet – szeptember 3.hétfő 

Tanszaki értekezletek – augusztus 31. – szept 9. között 

Nevelőtestületi értekezlet: szeptember 10. hétfő 

Félévi vezetőségi értekezlet:  január 30. szerda  

Félévértékelő tantestületi értekezlet: január 30. szerda   

Évzáró értekezlet: június 14. péntek  

 

Intézményi Tanács értekezletek: szeptember, február, június hónapban    

DÖK – szeptember, február, június hónapban 

 

Nevelési értekezletek –  

November 2. hetében – Tervezett téma: SNI, autizmus, pedagógiai módszerek, zeneterápia  

(szervezés alatt!) 

Február vége, március eleje - Tervezett téma: digitális zeneoktatás  (szervezés alatt!) 

 

 

4. A TANÉV KIEMELT FELADATAI 

 

1)Koncertek, programok 

 

Pozsonyi Piknik – 2 szabadtéri koncert a Pozsonyi úton 

Fellépnek a Fúvószenekar, illetve a Vonószenekar, a tábori szimfonikus együttes 

Időpont: szeptember 1. szombat 10 óra és 11 óra 

Helyszín: Jászai színpad, Park színpad – Pozsonyi út 

Felelősök: igazgató-helyettesek, az együttesek vezetői, felkészítő tanárok 

 

Ismétlő Tábori koncert -  a nyári zenei tábor záró koncertjének megismétlése, a tábori életet 

bemutató vetítéssel egybekötve 

Fellépnek: a tábor kamaracsoportjai, a vonószenekar, a tábori szimfonikus együttes és kórus 

Időpont: szeptember 5. szerda 18.00 óra 

Helyszín: a zeneiskola hangversenyterme 

Felelősök: zenekarvezetők, a táborban részt vevő tanárok 

 

Fischer Annie névadó megemlékezés – ünnepélyes koszorúzás 

Időpont: október 4. csütörtök 11 óra 

Helyszín: Szent István Park 14. – az épület előtt, és az iskola aulában  

Felelősök és szervezők: igazgató-helyettesek 

 

 

1.Bérleti hangverseny – Közös koncert a Liszt Ferenc Kamarazenekarral 

„Közösen a nagyokkal” 

Időpont: október 12. péntek 18 óra 

Helyszín: Hangversenyterem 
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Fellépnek: az LFKZ és a Zeneiskola vonószenekara 

Felelősök: 1. és 2. igazgató-helyettesek, vonószenekar vezető 

Szervezők: Vonós tanszak 

 

 

2. Bérleti hangverseny - Kicsinyek Koncertje 

 – egy-két éve hangszert tanuló kiváló növendékeink gálája 

Időpont: december 3. hétfő 17 óra  

Helyszín: Hangversenyterem 

Felelősök: igazgató-helyettesek, felkészítő tanárok 

Szervezők: Zeneismeret tanszak 

 

  

3. Bérleti hangverseny - Adventi koncert  

Fellépnek a vonószenekar, fafúvós együttes, rézfúvós együttes, kórus, Tanári kórus, a Tomori 

utcai kihelyezett tagozat előképzős csoportjai betlehemes játékkal 

Időpont: december 14. péntek 18 óra  

Helyszín: Pozsonyi úti Református templom  

Felelősök:igazgató, igazgató-helyettesek, felkészítő tanárok 

Szervezők: Vonós tanszak 

 

4. Bérleti hangverseny - Tanári koncert  

Fellépnek a zeneiskola művésztanárai szóló és kamaraszámokkal 

Időpont: 2015. február 4. hétfő 18 óra 

Helyszín: Hangversenyterem 

Felelősök: Igazgató, igazgató- helyettesek 

Szervezők: Billentyűs tanszak 

 

Farsangi koncert – a Zenélő Gyerekek Alapítvány javára 

Időpont: március 5. kedd 18.00 

Helyszín: a zeneiskola Nagyterme 

Felelősök: Igazgató, igazgató- helyettesek, felkészítő tanárok 

Szervezők: Rézfúvós tanszak 

 

 

„Hangszersimogató”- Nyílt nap a Zeneiskolában 

Bemutatkoznak a hangszercsoportok – mini koncert, majd hangszerkipróbálás kicsiknek, 

nagyoknak 

Időpont: április 13. szombat délután 

Helyszín: a zeneiskola összes terme 

Felelősök: igazgató, igazgató-helyettesek, tanszakvezetők 

Szervezők: Minden tanszakvezető  

 

Tehetségnap - Kamaranap –- A Zeneiskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont programja 

Fellépnek: a zeneiskola kamaracsoportjai, együttesei, kamaraformációk  

Időpont: április 17. szerda  

Helyszín: Nagyterem 

Felelős: igazgató, Igazgató helyettesek, tanszakvezetők, felkészítő tanárok 

Szervezők: Akkordikus tanszak 

 

5. Bérleti hangverseny - Évadzáró hangverseny  



12 
 

– a verseny győztes növendékek és az iskolai együttesek díszhangversenye  

Időpont: április 30. kedd 18 óra  

Helyszín: Nagyterem 

Felelősök: igazgató, igazgató-helyettesek, felkészítő tanárok 

Szervezők: Fafúvós tanszak 

 

A Fúvószenekar évzáró koncertje 
Időpont: május 25. szombat 16 óra 

Felelős: Kovács Marianna zenekarvezető 

 

Nyáresti koncertek a Szent István parkban - Nyitókoncert – a Fúvószenekar koncertje 

és hangszerismertetője 

Időpont: június első vasárnapján, június 2. 

Felelős: igazgató, Kovács Marianna zenekarvezető 

 

 

Rendszeres iskolai koncertek  

„Hó végi koncertek” - versenyre, fellépésre készülőknek fellépési rutinszerzés céljából 

Időpont: minden hónap utolsó munkanapján 

Felelősök: igazgató helyettesek, felkészítő tanárok 

 

Tanszaki koncertek – félévente egy koncerten az adott tanszak növendékeinek közös 

koncertje 

Időpont: december/január és április/május folyamán 

Felelősök: igazgató-helyettesek, tanszakvezetők, felkészítő tanárok 

 

 

2)Versenyek – amelyeken növendékeink indulnak, illetve aminek a zeneiskola ad helyet 

 

Nemzetközi versenyek: 

IX. Bécsi Zenekari és Kórus Fesztivál     
időpont: november 2-5, Bécs 

    Indul: a zeneiskola szimfonikus együttese és vonós együttese 

– a Zenélő Gyerekek Alapítvány nyertes pályázatával 

     

Országos versenyek: 

XIV. Országos  Oboa – és Fagottverseny,  

területi válogató: okt. 10-21. Józsefvárosi Zeneiskola, VIII. ker.,  

döntő: dec. 7-9. Sopron Horváth József AMI 

növendéket indít: Horváth Klára 

 

XIII. Országos Kürtverseny  
Területi válogató: január 18-28, Tóth Aladár Zeneiskola 

Döntő: márc. 8-10 Kisújszállás, Baptista AMI   

   Növendéket indít: Bada Márta 

 

XIV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny  

Területi válogató: márc. 2-13. Hubay Jenő Zeneiskola. 

Döntő: április 26-28, Székesfehérvár Hermann László Zeneműv. Szakgimn. és AMI 

 Növendéket indít: (később) 
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XI. Országos Bartók Béla Hegedű-Duó Verseny   
Területi válogató: nincs  

Döntő: március 22-23. Vác Bartók-Pikéthy Zeneműv. Szakgimn. és AMI  

Növendéket indít:  (később) 

 

XV. Országos Zongoraverseny  

Területi válogató:   február 8-16 között a Fischer Annie Zeneiskolában! 

  Rendező-lebonyolító: a Fischer Annie Zeneiskola 

Döntő: március 29-31. Nyíregyháza Vikár Sándor AMI 

Növendéket indít: (később) 

 

    

X. Országos Czidra László Furulyaverseny  

Területi válogató: febr. 11 – márc. 1. Solti György Zeneiskola 

Döntő: ápr. 12-14. Budapest Szabolcsi Bence Zeneiskola 

  (később) 

 

Fővárosi, regionális versenyek – a versenykiírások későbbre várhatóak 

 

III. Járdányi Pál Budapesti Szolfézs és Népdaléneklési Verseny - Járdányi Zeneiskola 

  Elődöntő: november   

Döntő: március 

  Növendéket indít: (később) 

 

VIII. Farkas Ferenc Zongoraverseny – Dunakeszi, Farkas Ferenc Zeneiskola 

  Időpont: november 22-24  

  Növendéket indít: (később) 

 

További fővárosi és regionális versenyekről később lesz információ. 

 

 

Házi versenyek, szakmai rendezvények: 

 

Szolfézs csapatverseny - az iskolai Tehetségnapon a Központban, valamennyi 2. 

évfolyamnak  március 17. szerda 

Vonós lapról olvasási verseny – február vége 

Gitár regionális verseny (XIII.+XIV.+III. kerület) – február vége 

Furulya találkozó – 2. félév 

Rézfúvós kamaratalálkozó - április 

 

 

 

Kurzusok:    (a Zenélő Gyerekek Alapítvány nyertes pályázataival) 

 

- Rézfúvós kurzus - okt. 15. hétfő  

- Klarinét kurzus -  okt. 16. kedd 

- Hegedű kurzus – március 

-   Gitár kurzus - március 
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Szakmai előadások meghívott vendégekkel az egyes tanszakok szervezésében  

- zeneismeret tanszak – Játékok a népzenében – szept. 12. előadó: Szerényi Andrea 

(a többi előadás szervezés alatt) 

 

 

3. Hagyományőrzés 

 

Fischer Annie, iskolánk névadójának tisztelete – október 4. de. 11ó – Koszorúzás és 

megemlékezés a lakóhelyénél és az iskola aulájában tavaly elhelyezett névtáblánál 

Nemzeti ünnepeink – nemzeti szabadságtörekvéseinket kifejező ünnepek 

 az iskola aulájában az adott ünnepen megemlékező kiírások, képek, (mécses gyújtása), 

 növendékeink aktív részvétele a közismereti iskolájuk vagy közintézmény által 

szervezett ünnepi rendezvényeken, zenei műsorszámokkal 

 

 

 

Iskolán kívüli szereplések  
- Közművelődési feladatok ellátása, kerületi eseményeken való részvétel (megnyitó, 

koszorúzás, karácsonyi műsorok külső felkérésre, Zenei Világnap, rendhagyó énekóra végzős 

gimnazistáknak, stb. 

– általános iskolai ünnepeken, Gálákon fellépés, Kerületi Éneklő ifjúság koncerten– 

zongorakíséret, zsűrizés, hangszeres növendékek közreműködése  

 

Egyéb rendezvények 

 

Mikulás délután – a pedagógusok és alkalmazottak gyerekeinek, unokáinak 

Kis koncert és kézműves foglalkozás, ajándékozás 

Időpont: egyeztetés alatt 

Felelős: Igazgató helyettesek 

 

Tanári karácsony – fehér asztalnál 

Időpont: december 21. péntek   

Felelős: Igazgató-helyettesek 

 

Tanári tanulmányi kirándulás – március 18. hétfő, Tiszató - Ökocentrum 

A kirándulás célja a közösségépítés, kommunikáció fejlesztés, egymás jobb megismerése 

Felelős, szervező: igazgató, 3. igazgató-helyettes 
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4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJÁN KITŰZÖTT NEVELÉSI CÉLOK, 

FELADATOK - Az iskola akkreditált Kiváló Tehetségpont. 

 

- Differenciált tehetséggondozás - rendszeres és tervezett tehetség-gondozási idő adása 

az arra kiválasztott, A- tagozatos tehetséges és szorgalmas növendékeknek. 

- Tervezett tanszaki meghallgatások a B tagozatra jelentkező, kiemelkedő tehetségű 

növendékek kiválasztására. A B tagozatos növendékek fejlődésére kiemelt figyelmet 

fordítunk. 

- A pályára készülő, beiskolázó növendékek komplex felkészítése hangszeres és 

elméleti szinten. (Tehetséggondozási idő, felvételire felkészítő szolfézs, kötelező 

zongora melléktárgy) 

- Felkészítés különböző szintű zenei versenyekre - meghallgatások, kiskoncertek, 

kurzusok szervezése mind a szakmai fejlődéshez, mind a szereplési rutin 

megszerzéséhez 

- A zenekarok, együttesek utánpótlásának biztosítása. Rendszeres fellépési 

lehetőségek szervezése, iskolán belül, kívül, vidéken és külföldön. Ehhez kapcsolatok 

keresése, pályázati források bevonása. 

- A rendszeres otthoni gyakorlás szokásának kialakítása, számonkérése, egyénre 

szabott, differenciált, ösztönző módszerekkel. 

- A közösséghez tartozás felelősségének kialakítása – zenekarok, együttesek 

munkájában való aktív, megbízható részvétellel.  

- KÖSZ program – 2015-től közösségi szolgálat teljesíthető iskolánkban középiskolai 

tanulók számára. Ennek érdekében további szerződések kötése a partner 

intézményekkel. Segíthetik rendezvényeink lebonyolítását, színpadrendezés, vendégek 

informálása, stb.  

 

 

Pályázatok 

A zeneiskola Zenélő Gyerekek Alapítványa sikeresen vesz részt NTP, NKA, NEA 

pályázatokon. Ezek a nyertes pályázatok teszi lehetővé a nyári tehetséggondozó zenei tábor 

szervezését, mesterkurzusok szervezését magyar és külföldi szakemberek meghívásával, 

kiemelkedő tehetségű növendékeink illetve együtteseink nemzetközi versenyen való 

indulását. 

 

A pedagógusok szakmai tudásának fejlesztése - kiemelt feladat  

- Szakmai programok szervezése iskolán belül, külső szakmai programokon, 

továbbképzéseken való részvételek lehetővé tétele, esetenként anyagi támogatása 

fontos intézményi érdek. 

Továbbképzések: 

- e-kréta learning 30 pontos akkreditált online továbbképzés elvégzése – felkészülés az 

e-napló bevezetésére – digitális kompetencia fejlesztése 

- ECDL vizsga megszerzése további kollégáknál – digitális kompetencia fejlesztése 

- az OH által szervezett pedagógus továbbképzésein való részvételek támogatása – 

neveléssel, pedagógiával, kommunikációval kapcsolatos kompetenciák fejlesztése 
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- a Metronóm Kft. által szervezett szakmai továbbképzések támogatása- szakmai tudás 

megújítása 

- Az országos versenyeket megelőző felkészítő továbbképzéseken való részvétel 

támogatása – tehetséggondozás fejlesztése 

- A kollégák számára a szereplési lehetőségek biztosítása, esetenként a szereplésre 

ösztönzés. Nemcsak a közvetlenül vett szakmai tudás karbantartása miatt, hanem 

pedagógiailag is rendkívül fontos, hogy a növendékek lássák-hallják tanáraikat 

muzsikálni, illetve együtt kamarázhassanak velük. Koncertjeinken, programjainkon 

erre számos lehetőséget teremtünk.  

- Támogatjuk azon kollégáinkat, akik szakmai munkájukhoz további végzettséget, 

szakképzettséget szeretnének megszerezni. Tanulmányaik idejére kevesebb közösségi 

feladatot kapnak, óraátszervezésekkel, eseti helyettesítéssel segítjük őket.  

- A kollégák digitális tudásának fejlesztése - a tanügyi adminisztráció könnyítése, 

pontosítása, ill. a jobb információáramlás érdekében. (ECDL vizsga megszerzésének 

támogatása, digitális eszköz kikölcsönzése személyes használatra, személyes 

segítségnyújtás, ppt bemutatók az új felületekről, alkalmazásokról a tantestületi 

értekezleteken. A honlap Tanári oldalának, mint információs és adattároló felületnek 

folyamatos fejlesztése.  

 

Felelős: igazgató-helyettesek, igazgató 

 

5. A TANÉV FEJLESZTÉSI FELADATAI 

 

1. Hatékonyabb szülői tájékoztatás, kapcsolattartás 

 Rendezvényeinkről, eseményeinkről - különösen a telephelyeinken 

a kollégák aktívabb közreműködésével növendékeik körében, a tavaly 

megkezdett ingyenes koncertbérletek és a pecsétgyűjtési akció 

népszerűsítésével,  

 A koncertlátogatás viselkedési normáiról-  kiírásokkal, digitális 

tesztjátékokkal, szóbeli tájékoztatással 

 Képzési rendszerünkről - a felvételi és a tanévkezdés előtt és alatt 

tájékoztató levél küldésével, kiírásokkal 

2. A zenei munkaképesség gondozás (Kovács módszer) mélyebb elsajátítása, 

bevezetése a gyakorlatba 

 Az előző tanévben megkezdett továbbképzés folytatása, a könyvtár 

számára beszerzett könyvek, DVD-k, eszközök használatba vétele, a 

megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása 

 Önként vállalkozó kollégák további képzéseken való részvétele 

3. SNI és autista növendékek felkészültebb fogadása 

 Meghívott előadóval szakmai előadás a nevelőtestület számára 

 Továbbképzési lehetőségek ajánlása a kollégáknak 

 Az előző tanévben megkezdett óralátogatások folytatása speciális 

intézményekben 
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6. Tanügyi feladatok: 

 

Évkezdéssel kapcsolatos teendők: 

 

Jelentkeztetés – szept. 3-5. (bizonyítvány, szülői nyilatkozatok beszedése)   

Felelősök: a szaktanárok 

Kiselőképzős, óvodás előképzős felvételi – szeptember 6.  

Felelős: Igazgató, szaktanár 

Idő és terembeosztások a központi épületben és a telephelyeken – szeptember első két hete  

Felelős: a kihelyezett tagozatok felelősei, 2. igazgató helyettes 

Órarend kialakítása – szeptember 1. és 2. hete   

Felelős: kihelyezett tagozat felelősök, szaktanárok, 2. igazgató-helyettes 

Kötelező tárgy felmentési kérelmek, egyéni tanrend kérelmek elbírálása – szeptember 10. 

Felelős: igazgató 

Tanszaki munkatervek elkészítése szeptember 13.  

Felelősök: tanszakvezetők 

Éves Munkaterv elfogadása: szeptember 10.   

Felelős: Igazgató 

Naplók megnyitása, bizonyítványok beszedése, törzslapok megnyitása – szeptember 2. és 

3. hete        

Felelős: igazgató, igazgató helyettesek 

Hangszerek kikölcsönzése – szept. első hete   

Felelős: leltárvezető, szaktanárok 

Térítési és tandíjkedvezmények elbírálása szeptember 17-ig       

Felelős: igazgató 

Térítési díjak és tandíjak beszedése – szeptember 17 – október 5. között   

Elszámolási határidő: október 15.    

Felelős: igazgató, üzemeltetési koordinátor, kollégák 

Leltár ellenőrzés – november   

Felelős: üzemeltetési koordinátor, 3. igazgató-helyettes, igazgató 

Statisztikai jelentések elkészítése  - október 15-ig   

Felelős: igazgató, 1. ig-helyettes, igazgató 

 

Évközi teendők  

 

Zeneiskolai programok szervezési, rendezési feladatai  

Felelős: igazgató, ig.-helyettesek, tanszakvezetők 

Vizsgák, koncertek szervezése, lebonyolítása  

Felelős:igazgató-helyettesek, tanszakvezetők, tanárok 

Tanügyi dokumentumok rendszeres ellenőrzése   

Felelős:igazgató, igazgató helyettesek 

Félévi vizsgák, tanszaki koncertek lebonyolítása  

Felelős: tanárok, tanszakvezetők, igazgató-helyettesek 

Félévzáráskor naplók, ellenőrzők egyeztetése   

Felelős: Igazgató,tanárok,igazgató- helyettesek,  
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A félévi bizonyítványok kiadása febr.1-ig  

Felelős: ig., ig.-helyettesek, szaktanárok  

A második félév térítési díjának és tandíjának beszedése február-márciusbanban 

Felelős: igazgató, üzemeltetési koordinátor 

 

Év végi teendők  

Év végi hangszeres vizsgák, művészeti alapvizsgák, tanszaki koncertek lebonyolítása a 

tanév utolsó 3 hetében.  

Kötelező csoportos szolfézs vizsgák május 13-24 között 

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, tanszakvezetők 

Naplók, bizonyítványok, törzskönyvek egyeztetése június 5-11 között   

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek 

Bizonyítványok kiosztása: június 13. csütörtök 

Felelős: szaktanárok, igazgató 

 

Felvételik 

Pályára készülő növendékeink felvételije a zeneművészeti szakközépiskolákba – február vége, 

március eleje  

Zeneiskolai felvételik – hangszerre és előképzőbe jelentkezők számára 

Hangszerre: április vége, május eleje  - egyeztetés alatt!! 

Előképzőbe: a kihelyezett tagozatokon (időpontok egyeztetés alatt) 

 

 

7. Belső ellenőrzési terv 

 

Pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

Az óralátogatás mind a vezetőség, mind a tanszakvezetők szakmai feladata. Az adott 

tanszakon tervezetten végzik a felelős tanszakvezetők. Tapasztalataikról a beszámolóikban 

részletesen tájékoztatnak. A rendszeres pedagógus minősítések kapcsán az intézményvezető, 

ill. a delegált igazgató-helyettes évente több gyakorló illetve bemutató órát látogat meg, 

illetve a portfólió értékelés és védés kapcsán egészen pontos képet kap a minősítésben 

résztvevő kollégáról. 

A hangszeres tanárok kötelezően félévente tartandó tanszaki koncertjeit nemcsak a 

tanszakvezetők, hanem a vezetőség is rendszeresen látogatja. A sokféle koncert, háziverseny, 

rendezvény, a hónapvégi gyakorló koncertek mind-mind alkalmat adnak a növendékek 

tudásának felmérésére, a kollégák szakmai, pedagógiai és közösségi munkájának 

ellenőrzésére. Az év végi vizsgák mindegyikén jelen van a vezetőség valamelyik tagja, így a 

vezetésnek teljes rálátása van az iskolában folyó szakmai munkára. Az igazgató rendszeres 

kapcsolatot tart a tanszakvezetőkkel, akik nem csak írásos beszámolóikban, hanem szóban is 

tájékoztatják a tanszakukon folyó munkáról és eredményekről, illetve az esetleges 

problémákról. 

Adminisztrációs tevékenység ellenőrzése   
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Az adminisztráció tervezett ellenőrzése évente háromszor történik 

év elején: október első hete 

félévzáráskor: január 28 és febr. 1. között 

év végén: június 6-12 között   

Az ellenőrzést az igazgató és az igazgató-helyettes kollégák végzik. 

A zeneiskolában nincs e-napló, papír alapú naplózás és anyakönyvezés van. Az 

adminisztráció többi része digitálisan történik, a jelszóval védett Tanári oldalon. (Összesítő, 

órarend) Az e-összesítő pontosabb, naprakészebb vezetése kiemelt feladata lesz az évnek. 

Negyedéves lezárások bevezetésével.   

 

Önértékelés 

Az intézményvezető önértékelése szeptemberben lesz.  

Október 26-án vezetői tanfelügyelet lesz, november 29-én intézményi tanfelügyelet. 

Pedagógusok önértékelése: tanszakonként 3 ember (18 fő) / félév, összesen 36 fő a tanévben. 

Felelős: Az ÖTCS vezetője Kovács Kira 3. igazgató-helyettes. 

 

 

Leltár - taneszköz állomány ellenőrzése  

Évente kétszer, november végén, és júniusban. A kikölcsönzött hangszerekről naprakész 

állapotnak kell lennie. 

Felelős: üzemeltetési koordinátor, tanszaki leltárfelelősök, igazgató, 

 

Üzemeltetés, működés ellenőrzése  

Központi épület: napi szinten az üzemeltetési koordinátor felel a nyitva tartásért, rendért, 

zavartalan működésért. 

Felelős: az üzemeltetési koordinátor és az igazgató  

A telephelyeken az adott iskola biztosítja a megfelelő körülményeket. A zeneiskola vezetője a 

kihelyezett tagozatok felelősein keresztül, illetve közvetlenül az igazgatókkal tartja a 

kapcsolatot, és ellenőrzi a körülményeket. 

 

8. Intézményi kapcsolattartás:  

Szülőkkel  

- a tanulók előmeneteléről, haladásáról -  személyesen tanórák után, koncertek után, 

fogadóórán, e-mailen, telefonon. Felelős: szaktanár, osztályfőnök 

- az iskolai programokról, aktuális felhívásokról, (pl. tandíjbefizetés) hivatalos 

értesítések, információk az értesítő füzetben, e-mailen, iskolai hirdetőkben és a 

honlapon. Felelős: szaktanár, osztályfőnök, igazgató 

- Szülői közösség – új, elsősorban elektronikus úton 

Fenntartó – működtető Közép-Pesti Tankerületi Központtal 

- állandó és folyamatos munkakapcsolat – elektronikusan, telefonon, személyesen, 

postai levélváltással. Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, üzemeltetési koordinátor 

Szakmai kapcsolatok 

- Tankerületi intézmények – vezetői, iskolatitkári, szaktanári kapcsolattartás 

- Fővárosi és országos alapfokú művészeti iskolák – vezetői, igazgató-helyettesi, 

tanszakvezetői, szaktanári kapcsolattartás 
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- OH - POK – szaktanácsadói hálózat, továbbképzések, minősítések -  igazgató, 

igazgató-helyettesek, szaktanácsadói kapcsolattartás 

- közép és felsőfokú zenei intézmények – igazgatói, ig.-helyettesi és tanszakvezetői 

kapcsolattartás 

- MZMSZ – Magyar Zeneművészek Szövetsége  - szakmai fórum – online, postai 

levelezés, szakmai találkozók (a zeneiskola tagja a szervezetnek) 

- XIII. Kerületi Önkormányzat – kulturális területen - igazgatói, igazgató-helyettesi  

kapcsolattartás, időszakosan Intézményi Tanácson keresztül 

 

Egyéb szervezetek működése az iskolában 

 

- Intézményi Tanács – véleményezési jogát gyakorolja, részt vesz a jogszabályban 

előírt módon az iskola életében, évente háromszor tart összejövetelt, tanév elején, 

félévkor és év végén. 

- Diákönkormányzat – új szervezet, véleményezési jogát gyakorolja, részt vesz a 

jogszabályban előírt módon az iskola életében, évente háromszor tart összejövetelt, 

tanév elején, félévkor és év végén. 

- Szülői közösség – új szervezet, véleményezési jogát gyakorolja, részt vesz a 

jogszabályban előírt módon az iskola életében, évente háromszor tart összejövetelt, 

tanév elején, félévkor és év végén. 

- Közalkalmazotti Tanács – évente kétszer rendes ülést tart, képviseli a 

közalkalmazottak szociális és jóléti érdekeit.  

- MZTSZ – szakszervezet, véleményezési jogát gyakorolja, részt vesz a jogszabályban 

előírt módon az iskola életében, 

- Zenélő Gyerekek Alapítvány – támogatja az iskola nevelői – pedagógiai munkáját, 

évente két kuratóriumi ülést tart az iskolában,  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

Az Intézményi tanács  

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az Intézményi tanács véleményezési 

jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

............................................. 

intézményi tanács képviselője 

 

 

Diákönkormányzat  

Az iskolai munkatervet a Diákönkormányzat  ......... év .................. hó ........ napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Diákönkormányzat véleményezési 

jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

............................................. 

            a Diákönkörmányzat képviselője 
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Szülői  közösség 

Az iskolai munkatervet a Szülői közösség  ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői közösség véleményezési jogát a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

............................................. 

a Szülői közösség képviselője 
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MELLÉKLETEK 

 

1. Billentyűs tanszak munkaterve (készítette: Balóné Schetzmayer Katalin tanszakvezető) 

2. Fafúvós tanszak munkaterve (készítette: Kovács Kira tanszakvezető 

3. Rézfúvós tanszak munkaterve (készítette: Domány István tanszakvezető) 

4. Vonós tanszak munkaterve (készítette: Jankó Katalin tanszakvezető) 

5. Akkordikus tanszak munkaterve (készítette: Ujháziné Gy. Beatrix tanszakvezető) 

6. Zeneismeret tanszak munkaterve (készítette: Kosztándy Réka tanszakvezető) 
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FÜGGELÉK 

A 2016/2017 Tanév Munkatervét meghatározó jogszabályok 

2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

14/2017. (VI.14.)EMMI r. a 2017/2018. tanév rendjéről 

27/1998. (VI: 10) MKM r. az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról 

1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

2016 évi XV. tv. a 2017. évi Költségvetésről 

326/2013 (VIII.30.) Kr. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. tv. köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

Közép-Pesti Tankerületi Központ SZMSZ-e 

  

valamint 

a Zeneiskola Pedagógiai Programja, Helyi Tanterve, SZMSZ-e, Házirendje 

 


