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1. Helyzetértékelés 

A tanév kiemelt szakmai feladatainak megvalósítását, az év elején meghatározott 

célkitűzéseknek megfelelően végeztük: (Lsd. Munkaterv- Helyzetértékelés c. fejezet). 

 

A Zeneiskola az eddig megszokott módon vesz részt a település kulturális életében.(lsd. 

programterv) 

1.1. Személyi feltételek 

A tanári létszám 22 fő, egy iskolatitkár segíti az iskolai munkát.  

Változások: 

Év elején nehéz helyzettel kellett megbirkózni, mert öt új kolléga érkezett. Hegedű 

tanszakon GYES-GYED miatt két tanár kezdte meg a tanári és zenekarvezetői munkát: 

Bakos Tamás és Draskóczy Lídia. Zongora tanszakon Rác-Bordás Laura vette át Márton 

Róbert osztályát és egyben korrepetítori munkát is végez. Trombita tanszakon Szabó 

Péter kezdte meg a munkát, egyben a Fúvószenekar vezetését is ő vette át Gucz 

Györgytől. Gitár tanszakon Bándi Gergely osztályát Lipcsei János vette át 

szeptemberben. Az új belépő tanárok mindegyike tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező 

tanár, ami segítette a gyors beilleszkedést és a szakmai munka színvonalának erősítését, 

amit a félévi vizsgák is bizonyítottak. 

Munkaközösségek: 

 zongora-magánének tanszak, vezető: Trázsi Erzsébet 

 vonós-gitár tanszak, irányítását: igazgató látja el 

 fúvós tanszak, vezető: Kovács Jenő  

 szolfézs – ütő tanszak, vezető: Tanai Róbert 

1.2. Tanulói létszámok változásai 

Hivatkozás: Októberi statisztika, tantárgyfelosztás, féléves vizsganaplók:  

Teljes tanulói létszám: év eleji létszám 286 fő, ami október 1-i statisztikai adatok 

leadásakor 286 fő volt.  

Félévi vizsgát tett: 286 fő.  

Tanulólétszám alakulását, az első félévi adatok alapján kiemelt figyelemmel kell kezelni 

hegedű, cselló, magánének és gitár tanszakon.  
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1.2.1. Tanulói létszámadatok tanszakonként az I. félévben 

Hivatkozás: vizsganaplók, naplók, összesítők 

Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 61 tanuló 

Zongora: 49 fő  

Magánének: 12 fő 

Félévi vizsgát tett: 62 tanuló 

 zongora 49 tanuló 

 magánének 13 fő 

Vonós-gitár tanszak év eleji létszám: 82 tanuló  

 hegedű 29 fő  

 cselló 20fő 

  gitár 33 tanuló 

Félévi vizsgát tett: 82 fő 

 hegedű  29 fő 

 cselló  20 fő  

 gitár 33 fő 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 71 tanuló 

Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 32 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 38 fő. Ebből 

Furulyán tanul 13 fő.   

Félévi vizsgát tett: 71 tanuló 

 furulya  8 fő 

 trombita 16 fő 

 mélyréz 9 fő                        Rézfúvós: 33 fő 

 

 furulya 4 fő 

 fuvola 21 fő 

 klarinét 8 fő 

 szaxofon 5 fő                         Fafúvós: 38 fő 

 

 

Szolfézs - ütő tanszak év eleji létszám: 73fő  

 EK1 36 fő 

  Zeneóvoda 13 fő 
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  Ütő: 24 fő 

Félévi vizsgát tett: 72 fő 

 EK1: 36 fő 

 Zeneóvoda: 12 fő 

 Ütő tanszak: 24 fő 

 

Szolfézs csoportok: 

1 zeneóvodai csoport (Draskóczy Lídia) 

3 kis-előképző csoport (Ráduly I. Bedécs Brigitta) 

3 hangszeres előképző csoport (Tanai R., Bedécs B.,) 

3 első oszt. csoport (Tanai R. Bedécs B.) 

2 második (Tanai R.)  

1 harmadik osztály ( Tanai R.) 

2 negyedik (Tanai R.) 

2 Zenetörténet-zeneismeret (Tanai R.),  

3 „B” tagozatos csoport (Bedécs B. Ráduly I. Tanai Róbert)   

1 felzárkóztató csoport (Tanai R.). 

Összesen: 22 csoport 

1.3. Tárgyi feltételek, tanítási helyszínek 

Az oktatás helyszínei: székhely, telephely 

Az első félévben elsősorban hangszerjavításokat alapítványi támogatásból végeztünk.  

Önkormányzati támogatásból két terem ajtó cseréjét biztosítottuk. 

Kottaanyag bővítést részben fenntartói, részben működtetői támogatásból biztosítottuk. 

Fenntartói támogatásból egy jó minőségű gitárt+tokot vásároltunk meg. 

1.4. Szakmai feladatok megvalósulása az I. félévben 

A programokat a munkaterv szerint végeztük, figyelembe véve a feladat-ellátási terv 

szerinti egyenlő feladatelosztás elvét. A félévi vizsga - koncertek, meghallgatások a 

tervek szerint zajlottak minden tanszakon.  

 

 Kamaracsoportok és zenekarok fejlesztése 
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A kamaracsoportok és zenekarok fejlődésében meghatározott céljaink megvalósultak, 

II. félévben is folyamatosan tervezzük ezek folytatását: a külső kapcsolatok bővítése, 

találkozók, minősítő versenyekre való eljutással, CD felvétel készítése.  

 Rendezvény, verseny: Krammer Big Band-Budapesti Big Band Fesztivál és 

minősítő verseny – eredmény: B kategória Arany minősítés. 

 Fúvóstenekarunk elkészítette önálló CD lemezét. Csellista kamaraegyüttesünk 

elkészítette 2. CD lemezét és az ötödik Csellista találkozó alkalmából DVD 

lemez készül február hónapban. 

 Vonós és fúvós zenekari vezetés élén bekövetkezett változások alapvetően nem 

jelentettek nehézséget, de a vonószenekarok szervezési és létszámbeli 

problémáinak rendezését a második félév indulásakor meg kell oldani.valyi 

tavaszi Vakok Intézetben megtartott koncert után, szeptemberben a Pető 

Intézetben adtak hangversenyt, melyről egy teljes film is készült csömöri 

segítséggel.  

 

Egri Márton vezetésével a Kaméleon ütő-kamara csoport erőteljes fejlődést mutat, 

települési szinten is egyre több fellépést vállalt az együttes.  

 

II. félév kiemelt programjai, feladatai:  

 Film-Zene Koncert Május 20. Csömör 

 IV. Csömöri Fúvószenekari Találkozó június 5. Csömör 

 településen kívüli egyéb programok – minősítő fesztivál – Krammer Big Band – 

Erzsébetligeti Műv. Ház, Bp., zenei táborok, egyéb felkérések, vonószenekar 

finnországi utazás előkészítése. 

 

 Tehetséggondozás 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően B tagozatra sorolással támogatjuk tehetséges 

növendékeinket. Emellett segítjük és ösztönözzük a versenyeken, találkozókon való 

szereplésüket egyéni és csoportos formában egyaránt. B tagozatos növendékek száma 

16 fő. 
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3 tanuló készül szakirányú felvételire zeneművészeti szakközépiskolába, Szlanka 

Júlia(fuvola), Druzsin Barnabás(fuvola), Ruzsányi István (harsona). Felkészítő tanárok: 

Hidegkuti Zoltán, Kanta Gabriella, Lázár Gáspár, Bedécs Brigitta. 

 

Több kolléga vitt tehetséges tanulót különböző konzervatóriumba rendszeres 

meghallgatásra, nyílt órára és tanórára: Kanta Gabriella, Lázár Gáspár fuvolista 

növendékeket, Hidegkuti Zoltán harsonás növendéket. 

 

Nagy örömünre szolgál, hogy volt növendékünket Hetei-Bakó Teodórát felvették a 

Royal Academy of Music fuvola tanszakára Angliában. 

 

3 növendékünk vett részt a IV. Papp Lajos Zongoraversenyen Biatorbágyon. 

Az országos-megyei versenyeket a II. félévben rendezik, ezért ezek eredményét az év 

végi beszámolóban részletezzük.  

 

 Felzárkóztatás 

A zenei oktatásban részvevő tanulókat, akik valamilyen tanulási- vagy beilleszkedési-, 

magatartási zavarral küzdenek, segítjük abban, hogy számukra is sikerélményt, egyfajta 

önkifejezési lehetőséget jelentsen a hangszeres-vokális szakok tanulása. Helyi 

Tantervünk minimális követelménye, illetve az egyéni haladást biztosító tervezete 

megengedi a felzárkóztatás biztosítását. Ezért ezeknek a tanulóknak lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy az egyéni hangszeres órák mellett, egyéni vagy kis csoportos 

foglalkozáson vegyenek részt. Ebben szolfézst oktató tanárok közül Tanai Róbert vesz 

részt. 

1.5. Vezetői feladatok megvalósulása 

1.5.1. Tanári teljesítményértékelésen keresztül az egyéni munka 

ösztönzése, a szakmai munka folyamatos értékelése és fejlesztése 

A tanári munka értékelését a belső ellenőrzési terv illetve az önértékelési terv szerint 

végezzük, igazgató, munkaközösség-vezetők, tanárok. Az értékelés színterei: 

óralátogatás, tanszaki és nagyobb koncertek. A teljesítménymérést az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően a tanév végén végezzük, de ezt folyamatos ellenőrzés előzi 

meg.  
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1.5.2. Tanfelügyelet, pedagógus minősítés 

2015/16-os tanév első félévében tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt iskolánkban.  

Két tanár minősítése rendben, sikeresen lezajlott: Lakatos Andrási Mónika gyakornok 

minősítő vizsgája decemberben volt. Ráduly Ildikó sikeres minősítő eljárásban vett részt 

januárban.  

 

II. félévben Trázsi Erzsébet vesz részt minősítő eljárásban. 

1.5.3. Gazdaságos és jogszerű működtetés 

A gazdaságos működtetés érdekében a költségvetési tervnek megfelelően alakítottuk 

kiadásainkat.  

 

Fölösleges, átgondolatlan beszerzést nem valósítottunk meg. A megtakarítás egy 

részéből 2 terem folyosóra nyíló ajtójának cseréjét valósítottuk meg. 

 

A jogszerű működés biztosított, jogszabályoknak megfelelő iskolai dokumentumok 

alapján.  

2. Szakmai programok megvalósítása a félév során 

2.1. Tanszaki beszámolók 

 

Hivatkozott dokumentumok: tanszaki beszámolók, vizsganaplók 

Zongora-magánének tanszak – vezető: Trázsi Erzsébet 

Az idei tanévben egy új kolléga kezdte meg munkáját tanszakunkon, egyben a 

korrepetíciós feladatok egy részét is ő látja el:  Rác-Bordás Laura tanárnő. 

Zökkenőmentes volt az órák beosztása, illetve egyéb szervezési feladatok elvégzése.  

A felvételizős növendékek zongorakíséreteit több zongoratanár látta el, mert a felvételi 

időszakában több próbára van szükség, valamint a meghallgatások rendjéhez így 

könnyebben tudtunk alkalmazkodni. 

B tagozatosok száma: 3 fő 

Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 62 tanuló 

Zongora: 49 fő  

Magánének: 13 fő 

Félévi vizsgát tett: 62 tanuló 
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 zongora 49 tanuló 

 magánének 13 fő 

Az első félévben Biatorbágyon rendezték meg immáron IV. Alkalommal a Regionális 

Papp Lajos Zongoraversenyt 2015. november 23-24-én, ahová három növendéket 

készítettünk fel. Felkészítő tanárok: Vallóné Nagy Anna és Trázsi Erzsébet. Számukra 

meghallgatást, koncertet szerveztünk. Mindhármuk jól kiválasztott műsorral, megfelelő 

színvonalon játszott. A versenyről a zsűri tagjaitól személyesen érdeklődtünk. Sajnos 

pontszámokat nem tudtunk meg. 

 
Szikszay Levente (Vallóné Nagy Anna tanárnő növendéke)  részt vett a Szent István 

Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola által évek óta megrendezett „Tiéd a 

Steinway” című országos tehetségkutató rendezvényen, melyen a gyerekek az iskola 

értékes Steinway zongoráját szólaltathatják meg. A legjobbak, - köztük Levente is – 

meghívást kaptak a 2016. március 12. – én rendezendő „Tiéd a Steinway” koncertre, 

mely az „Opera Zongoraterem”–ben kerül megrendezésre Cseke László vezetésével a 

cég „B” modellű Steinway zongoráján.  

 

Félév során növendékeink felléptek: Krammer-Napok - Zene Világnapján rendezett 

zeneiskolai koncerten, Csibe Koncerten, B tagozatos meghallgatáson, Mikulás 

koncerten, Karácsonyi Koncerten, Testvér-Kamara koncerten, illetve tanszaki 

koncerteken. Trázsi Erzsébet, Papp Gyula, Rác-Bordás Laura közreműködött a 

Krammer Napi Tanári Hangversenyen. 

 

A félévi vizsgák jó színvonalon zajlottak, a második félévben kamarazenei 

produkciókban, Tavaszköszöntő Esten Film-Zene koncerten lépnek fel növendékeink. 

 
A két éve részünkről elindított kistérségi zongorista találkozó úgy tűnik, hogy 

folytatódik a második félévben. A gödöllői zeneiskola zongora tanszakvezetője felvette 

velünk a kapcsolatot, és szívesen látnak minket, ahol egyéb program mellett lehetőség 

nyílik növendékeinknek egy koncerten való fellépésre. 

 

A félév során sor került óralátogatásokra a tanszakvezető részéről, melyről értékelés 

készült. 
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Magánének tanszak 

 

Borbás Ágnes tanárnő vezetésével végzi munkáját a magánének tanszak. Részt vettek 

növendékeink egyéni és kamaraének produkciókkal Mikulás koncerten, Karácsonyi 

Koncerten 2 fő B tagozatos tanuló van a tanszakon. 

 

A tanszakon a szakmai fejlődés és a biztonságos színpadi megjelenés fejlesztése 

érdekében az otthoni gyakorlás fejlesztését tűzte ki célul a tanszak. Gyakorlási napló 

vezetésével, folyamatos és következetes ellenőrzésével a félévi vizsgán több tanuló 

esetében megfigyelhető volt javulás, a vizsgadrukk jobb kezelése, a fejből való éneklés 

biztonságosabbá válása. 

 

Következő félévben fejleszteni kell a színpadi megjelenést, többszólamúságban való 

jártasságot. Részt vállalnak egyéni és kamaraénekes produkcióval a második féléves 

zeneiskolai programokban, együttműködnek a fúvós és vonós zenekarok szakmai 

munkájában. 

 

       Trázsi Erzsébet- tanszakvezető 

Csömör, 2016. január 25. 

 

Vonós-gitár tanszak – felelős: igazgató 

Ebben a tanévben személyi változás gitár tanszakon volt. Lipcsei János kezdte meg a 

munkát 11 órában. tapasztalt, gyakorlattal rendelkező tanárt ismertünk meg, aki nagyon 

magas színvonalon tanítja növendékeit. Ezt a félévi beszámolókon is bizonyították a 

tanulók. 

 

A hegedű  tanszak létszáma nem indult stabilan, köszönhetően két új belépő tanár adta 

személyi változás miatt. A félév során elsősorban a zenekari munka terén adódtak 

nehézségek, a tanszak félévi vizsgája viszont nagyon magas színvonalú munkát 

mutatott. Mindkét tanár tapasztalattal rendelkező kolléga. A második félév kezdetére a 

zenekari munkában résztvevők létszámának stabilizálása, a jelentkező tanulóhiány 
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pótlása (1-2 fő) és a zenekari próbák idejének optimalizálása az elsődleges feladat. 

Cselló tanszakon megfelelő létszámmal indult az év, stabil a létszám.   

 

Zenekaraink (vonós és gitár és cselló), növendékeink részt vettek a félév során, 

Krammer Nap- Zenei Világnapi koncerten, tanszaki koncerteken, vizsgakoncerteken, B 

tagozatos meghallgatáson, Csibe-koncerten, Mikulás koncerten és a Karácsonyi 

Hangversenyen, Testvér Kamara koncerten. Csellistáink házigazdái voltak az 5. 

alkalommal megrendezett Csellista találkozónek, melyen gödöllői és kistarcsai 

növendékek vettek részt. Erről kézült DVD felvétel véglegesítése folyamatban van. 

Tanáraink felléptek az októberi tanári Hangversenyen. 

 

Vizsgák tapasztalatai: A félévi vizsgakoncertek rendben lezajlottak, jó és egységes 

szakmai színvonalon.  

Létszámadatok: Vonós-gitár tanszak év eleji létszám: 82 tanuló  

 hegedű 29 fő  

 cselló 20fő 

  gitár 33 tanuló 

Félévi vizsgát tett: 82 fő 

 hegedű  29 fő 

 cselló  20 fő  

 gitár 33 fő 

 

II. félév programjai: 

Zeneiskolai programok: Tavaszköszöntő Esten, Falunapon vesznek részt csoportjaink, 

kamaracsoportok és szólisták. Kamarazenei csoportokban, más hangszeresekkel együtt 

dolgoznak vonós-gitáros növendékeink, illetve a Fúvós Zenekarral kialakított 

együttműködés folytatásaként a Film- Zene Esten közreműködnek zenekaraink. 

 

B tagozatos növendékek száma: 2 hegedűs 1 csellista növendék. Részt vesznek 

félévente egy alkalommal a B tagozatosok meghallgatásán. 

A félév során egy gitárt és gitártokot sikerült beszerezni fenntartói támogatásból, 

Eszközszükséglet elsősorban a tartozékok (húr, vonó, álltaró) 
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Ráduly Ildikó 

2016. január 15. 

 

Fúvós tanszak – vezető: Kovács Jenő 

Tanszakunk az idei tanév első félévében eredményesen működött. Személyi változás: 

egy új belépő kolléga trombita tanszakon és egyben a fúvószenekari és Corvi Kamara 

vezetés élén: Szabó Péter tanár. Tapasztalattal rendelkező kollégaként jól kezelte az év 

eleji nehezebb szervezési és egyéb feladatokat, illetve a közösségformálásban is aktívan 

részt vett a zenekari munka során. A zenekar több új mű megtanulását kezdte el és 

részben már új repertoárral mutatkoztak be a Szüreti Napok és a karácsonyi Szeretet 

ünnep és Karácsonyi Hangverseny alkalmából. A Corvin Kamara is szépen dolgozott a 

félév során. A próbák zökkenőmentesen, jó színvonalon folynak. 

A tanszak növendékei részt vettek az első féléves zeneiskolai és települési 

programokon: Szüreti Napok, Zene Világnapja, Béke téri Esték, Csibe Koncert, 

Mikulás koncert, Karácsonyi Hangverseny, Idősek Versmondó Ünnepe, és Idősek 

karácsonya. A tanszak tanárai felléptek a Krammer Napi Tanári Koncerten. 

 

Tanulói létszámadatok: 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 70 tanuló 

Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 32 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 38 fő. Ebből 

Furulyán tanul 13 fő.   

Félévi vizsgát tett: 71 tanuló 

 furulya  8 fő 

 trombita 16 fő 

 mélyréz 11 fő                        Rézfúvós: 33 fő 

 furulya 4 fő 

 fuvola 21 fő 

 klarinét 8 fő 

 szaxofon 5 fő                         Fafúvós: 38 fő 

Tehetséggondozás: 

Tanszaki koncertjeink, és félévi meghallgatásaink magas színvonalon zajlottak. B 

tagozatosok száma: 8 fő. A fuvola tanszak teljesítménye a vizsgák tükrében kiemelkedő, 

a tanszakon a megszokott magas teljesítményt nyújtották a növendékek Kanta Gabriella, 
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és Lázár Gáspár tanárok vezetésével. Szlanka Júlia és Druzsin Barnabás fuvolista és 

Ruzsányi István harsonás növendékek szakirányú továbbtanulásra jelentkeztek. 

Felkészítő tanárok: Lázár  Gáspár, Kanta Gabriella, Hidegkuti Zoltán. Rendszeresen 

részt vettek elő-meghallgatásokon, szakmai konzultációkon.  

 

Zenekarok, kamaracsoportok: 

Corvin kamara idén az első félévben a karácsonyi koncerten lépett fel, a 

fúvószenekarral közös produkciót adtak elő. Ebben az együttesben a tanszak 

legfiatalabb tanulói vesznek részt, ennek megfelelően az ő felkészítésük egy-egy 

produkcióra hosszabb időbe telik. 

Kamaratanszakos növendékek Idősek versmondó ünnepén és Zene Világnapja 

alkalmából rendezett koncerten vettek részt. 

Az Ifjúsági Fúvószenekar még júniusban felvett zenei anyagából az első félévben 

elkészül CD lemeze nagy büszkesége a tanszaknak. Jelenleg a második félévben 

megtartandó Film-Zene-koncertre, Falunapokra és IV. Csömöri Fúvószenekari 

Találkozóra készül az együttes.  

Krammer Big Band is eredményesen zárta a félévet: November 7-én a Budafoki Big 

Band fesztiválon B kategóriában Arany minősítést kapott ez együttes, megtartva ezzel 

az eddig elért minősítést. November 6-n fogadta a finnországi Leo Big Band együttest 

és közös koncertet adtak a Művelődési Házban. Ezen kívül felléptek szeptember 19-én a 

Béke téri esték rendezvényen. Esztergomban 10.24-én lépett fel a zenekar a Vaszari 

Kolos Kórház Családi Nap rendezvényén. A zenekar a második félévben készül a 

Tavaszköszöntő Estre, az Erzsébet Ligeti Big Band találkozóra, valamint a Csömöri 

Falunapokra.  

 

 

Csömör, 2065. január 25.  

       Kovács Jenő 
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Szolfézs-ütő tanszak – vezető: Tanai Róbert 

A szolfézs tanszakon rendben lezajlott az első félév. Részt vettünk a szokásos 

programokon: Mikulás-koncert, Karácsonyi Hangverseny. Megtartottuk az összefoglaló 

órákat. A B-tagozatosok meghallgatását is megrendeztük. Idén 3 felvételiző diák 

elméleti felkészítését Bedécs Brigitta végzi. 

Személyi változás nem volt.  

Létszámadatok: 

Szolfézs - ütő tanszak év eleji létszám: 73 fő  

 EK1 36 fő 

  Zeneóvoda 13 fő 

  Ütő: 24 fő 

Félévi vizsgát tett: 72 fő 

 EK1: 36 fő 

 Zeneóvoda: 12 fő 

 Ütő tanszak: 24 fő 

Szolfézs csoportok: 

1 zeneóvodai csoport (Draskóczy Lídia) 

3 kis-előképző csoport (Ráduly I. Bedécs Brigitta) 

3 hangszeres előképző csoport (Tanai R., Bedécs B.,) 

3 első oszt. csoport (Tanai R. Bedécs B.) 

2 második (Tanai R.)  

1 harmadik osztály ( Tanai R.) 

2 negyedik (Tanai R.) 

2 Zenetörténet-zeneismeret (Tanai R.),  

3 „B” tagozatos csoport (Bedécs B. Ráduly I. Tanai Róbert)   

1 felzárkóztató csoport (Tanai R.). 

Összesen: 22 csoport 

Szükségletek, nehézségek:  

 Fénymásolási lehetőség a szolfézstanároknak a Mátyás K. Általános 

Iskolában.  

 Néhány napközis tanár nem figyel arra, hogy időben küldje a gyerekeket 

szolfézs órára. 
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 Nincs arra lehetőség a gyermekek számára, hogy óra előtt kulturált 

körülmények között tudják holmijukat elhelyezni, s tudjanak várni az 

órakezdésre. (Ez leginkább annál a csoportnál probléma, akik a napközi után 

jönnek, s szolfézs óra után már nem mennek vissza az általános iskolába.) 

 Komoly viselkedési probléma merült fel néhány tanulónál. A szülőknek 

ezzel kapcsolatosan tájékoztató levelet szeretnénk írni. A tehetségesebb 

tanulókat ki kell emelni a csoportból és lehetőség szerint külön kell 

foglalkozni velük. 

 

Második félévi programterveink: 

 Lehetőséget kaptunk egy kortárs opera megtekintésére az Erkel Színházban, 

kedvezményes áron, ennek szervezése folyamatban van. 

 Az idén szeretnénk ismét megtartani a Szolfézs Napot, melyet jó idő esetén a 

tó mellett tartanánk, s Draskóczy Lídia segítségével táncházat szerveznénk. 

 A tanév végi szóbeli vizsgákat áprilisban, az írásbeli vizsgákat májusban 

tartjuk.  

 Készülünk a Tavaszköszöntő Hangversenyre. 

Ütő tanszak: 

Az ütő tanszak aktívan részt vesz a zeneiskola életében. Személyi változás nem volt, 

a félévi vizsgák igen magas színvonalon zajlottak. Tanáraink gondoskodnak arról, 

hogy a zenekari utánpótlás biztosítva legyen. Kamaraegyüttesük nagy sikerrel lépett 

fel különböző rendezvényeken.  

 

Részt vettek növendékek egyéni és kamarazenei produkciókkal a Csibe, Mikulás és 

Karácsonyi koncerten, Idősek Versmondó Ünnepén a Községi Könyvtárban, illetve 

Művház Terasz rendezvényen. 

 

A második félévben részt vesznek a zeneiskolai és települési rendezvényeken 

egyaránt. 

 

Csömör, 2016.01.25. 

 

Tanai Róbert 

 



 16 

2.2. Második féléves belső ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzést végző 

Munkaközösségvezetők 

Ideje 

 

Tanár/ Tanszak Színtér/mód 

Terület Tanári munka 

Kamaracsoportok munkája 

Február Fúvós tanszak Zenekari próbák, óralátogatás 

Zongora Óralátogatás 

Március Kamaracsoportok Óralátogatás 

Zongoraverseny 
Musical koncert 

Zongora tanszak 

Magánének 

Április Fúvós zenekar Tavaszköszöntő koncert 
Óralátogatások 

Házi versenyek 
Vonós Zenekarok 

Kamaracsoportok 

Szolfézs 

Április/május Hangszeres tanárok 

 

Tanszaki és egyéb koncertek, óralátogatás 

Május/június Félévi vizsgák és 

vizsgakoncertek – minden 

tanár 

Szolfézs-vizsgák 

Vizsgák 

Ellenőrzést végző:Igazgató Ideje Tanár/ Tanszak Színtér/mód 

Terület Tanszaki munka 

(egyéni, zenekari, kamara-

munka) 

Február Fúvós zenekar 

Tücsök zenekar 

Óralátogatás, zenekari próba 

    Ütő tanszak 

Szolfézs órák 

Március Fúvós és IFI zenekarok 

kamaracsoportok 

Tanszaki koncertek 

Óralátogatás 

Vonós-gitár tanszak Tanszaki koncertek 

Tavaszköszöntő koncert 

Április Szolfézs csoportok Szolfézs Nap 

Óralátogatás Kamaracsoportok 

Május/június Vonós–gitár zenekarok 

Hangszeres, énekes 

tanárok 

Elméleti órák 

Tanszaki koncertek 

Vizsgák 

Szolfézs-vizsgák 

Csoportlétszám alakulása Február/Március Szolfézs dokumentum-ellenőrzés 

 Tanári munka Március/Április Zongora tanszak Óralátogatás 

Tanszaki koncertek, Házi Verseny 
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2.3. Egyéb vezetői feladatok 

 Pályázatok írása 

Évek óta rendszeresen kihasználjuk a pályázati lehetőségeket. Felelős: igazgató. 

Intézményi és alapítványi lehetőségek teljes körű kihasználását igyekszünk 

megvalósítani.  

 

 Az intézmény külső megítélésének javítása, együttműködés a fenntartóval és 

működtetővel és az oktatási kulturális intézményekkel. 

 

A honlapunk öt éve működik folyamatosan, mely január hónapban megújult.  

 

Tapasztalatok szerint, a havi átlagos látogatottság 1000 alkalomra tehető. Igényes, szép 

kivitelű és használható honlapunkon minden jelentős esemény, beszámoló, képanyag, 

ütemterv megtalálható, a dokumentumok mellett. 

 

A fenntartóval és más oktatási-, és kulturális intézményekkel való együttműködésünk 

jó, kiegyensúlyozott és rendszeres. A helyi újságban és honlapon megjelenő cikkek, 

képes beszámolók továbbra is fontos eszközök az intézmény megismertetésében, 

népszerűsítésében. Kiadványaink, CD lemezeink további lehetőséget biztosítanak az 

intézmény szakmai munkájának széles körű bemutatására. 

 

 Továbbképzési terv megvalósítása 

A továbbképzési tervnek megfelelően végezzük a kötelező pedagógus továbbképzéseket 

a fenntartói előírások és lehetőségek szerint. Borbás Ágnes, Toldi Károly Csaba 

Lantosné M. Anikó vettek részt továbbképzéseken.  

 

Egri Márton ütőtanár felsőfokú oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait ebben a 

félévben a fenntartó 80%-ban támogatja. A teljes önköltség 284.000 Ft. lenne. 
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3. Szakmai programok a II. félévben 

Hónap Nap Óra Esemény Helyszín Résztvevők Felelős 

Január Félévi vizsgaidőszak – vizsgakoncertek jan. 4-22. 

25. 14.00-17.00 

17.00-18.00 

Félévi értekezlet 

Egyeztetés 

Tanítás nélküli 

munkanap 

Zeneiskola 

 

Alkalmazotti 

kör 

Igazgató, munk. 

köz. vez. 

26. 16.30-17.30 „Testvér-Kamara 

koncertmarad” 

Testvérek és cselló 

tanszak koncertje 

Zeneiskola Csellista  

Vonós és 

zongorista 

növendékek  

N. Bartha A. 

Andrási Mónika 

Február 1-5.  Térítési díjak befizetésének határideje 

10. 15.30-16.30 Fuvolista növendékek 

meghallgatása 

PSMH Fuvolista 

növendékek 

Lázár Gáspár 

Kanta Gabriella 

24-25 9.00-12.00 Óvodai Évszak 

koncert 

Nef. Műv. 

Óvoda 

Vonós tanszak 

növendékei 

Ráduly Ildikó 

26. 18.00 Alapítványi Tanári 

koncert 

Plébánia Tanárok Ráduly Ildikó 

 

Március 5. 15.00-17.00 B-s meghallgatás Zeneiskola B tagozatos 

növendékek 

Kanta Gabriella 

7. 18.00 Fuvola tanszaki 

koncert 

zeneiskola Fuvolista 

növendékek 

Lázár Gáspár 

Kanta Gabriella 

15. 14.30 Részvétel a községi 

megemlékezésen 

PSMH 

Hősök tere 

Fúvós Zenekar Szabó Péter 

Ráduly Ildikó 

 

Április 

Tavaszi szünet március 21- 29. 

9. 16.00-20.00 Tavaszköszöntő Est PSMH Minden csoport, 

szólók 

Ráduly Ildikó, 

Tanszak-vezetők 

11. 18.00 Fuvolaversenyre 

készülők koncertje 

Szervezés alatt Fuvolista 

növendékek 

Lázár Gáspár 

Kanta Gabriella 

18. 14.30 Bartók – házi verseny Zeneiskola Zongoristák Trázsi Erzsébet 

zongoratanárok 

22. 17.00 Magánénekesek 

koncertje  

PSMH Trombita, 

mélyréz szakos 

növendékek 

Gucz György 

Hidegkuti Z. 

 22-24 9.00-18.00 Országos 

Fuvolaverseny 

Szentendre 

Zeneiskola 

Fuvolista 

növendékek 

Lázár Gáspár 

Kanta Gabriella 

Május 

 

 

Máj. 25.-jún. 14. Év végi vizsgák 

1. 17.00-20.00 Szlovák majális Szlovák Ház Krammer Band 

 

Hidegkuti Z. 

Kovács Jenő 
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Június 

  Szolfézs nap Zeneiskola/Horg

ásztó 

Szolfézs tanszak Tanai Róbert 

Bedécs Brigitta 

 8. 16.00-19.00 Sváb majális Hősök tere Fúvós zenekar 

 

Szabó Péter 

Ráduly I. 

20. 17.00-19.00 Film-Zene koncert PSMH Fúvós Zenekar 

Magánének 

tanszak 

Vonószenekarok 

Ütőkamara 

Szabó Péter 

Borbás Ágnes 

Vonós tanárok 

Egri Márton 

21. -22.  Falunap PSMH Fúvószenekar 

Krammer Big 

Band 

Szabó Péter 

Hidegkuti Zoltán 

5. 11.00-19.00 IV. Csömöri 

Fúvószenekari 

találkozó 

Hősök 

tere/PSMH 

Fúvószenekarok Ráduly Ildikó 

Szabó Péter 

tanszakvezetők 

3. 17.00-18.00 Pedagógus Nap PSMH Krammer Big 

Band 

Más tanszakok 

felkérés alapján 

Hidegkuti Z. 

15. 14.00 Évzáró értekezlet Zeneiskola Teljes 

alkalmazotti kör 

 

Ráduly Ildikó 

20. 17.00 Évzáró  Zeneiskola Teljes iskolai 

közösség 

Ráduly I. 

23. 17.00 Ált. Isk. Évzáró M.K.Á.I Tervezés alatt  

Nyári szünet 

 

3.1. Tanítás nélküli munkanapok, szünetek, fontos dátumok 

Tavaszi szünet: 2016. március 21. – 29.  

Március 5. Munkanap március 14. hétfő helyett. 

Évzáró: 2016. június 20. 

Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. 

Tanítás nélküli munkanapok: 

Január 25. Félévi értekezlet  

Március 21-22. Tanítás nélküli munkanapok 

Június 15. Évzáró értekezlet 
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 Beiratkozás a 2016/2017-es tanévre iskolai beiratkozás időpontjától 

folyamatosan, május 9-től hangszeres szakra folyamatosan. 
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4. Feladatellátási terv II. félévre 

Tanár Kötelező feladat Köt. 

óraszám 

Össz. 

óraszám 

Egyéb feladat 

Bakos Tamás Hegedű tanítás 

Zenekar vezetés 

16 17 Hegedű tanítás 

Tehetséggondozás 

IFI Zenekar vezetéssegítése 

Tavaszköszöntő Est 

Bedécs Brigitta Szolfézs tanítás 8 8 Énekkari munka segítése 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

Dr. Bíró Borbás Ágnes Magánének tanítás 

Kamaracsoport vezetés 

15 15 Tanszaki feladatok 

Kamaracsoport vezetés 

Zenekari közreműködés 

Tavaszköszöntő Est, Falunapok 

Tehetséggondozás 

Draskóczy Lídia Hegedű-tanítás, zenekari vezető 

Zeneóvodai csoport vezetés 

  

16 

 

17,5 Zenekar vezetés (Tücsök,) 

Tavaszköszöntő Est 

Tanszaki koncertek 

Egri Márton Ütő tanár 17 17 Tanszaki feladatok, kamaracsoport vezetés 

Zenekari munka segítése 

Települési, zeneiskolai rendezvények 

Hidegkuti Zoltán Furulya-mélyréz tanítás 

kamaracsoport vezetése 

16 16 

 

Zenekari közreműködés 

Tanszaki koncertek 

Tehetséggondozás, versenyek 

Minősítő Versenyek 

Kamaracsoport vezetés- Krammer Big Band, egyéb felkérések 

Kanta Gabriella Fuvola tanítás 

Közalkalmazotti Tanács tag 

 

11 12 Tanszaki koncertek 

Tehetséggondozás, versenyek 

Kovács Jenő Gyula Klarinét, szaxofon tanítás 

 

16 17 Zenekari közreműködés 

Tanszaki koncertek 

Fúvós Tanszakvezetési feladatok Fúvós tanszakvezetés 

(Munkaterv, beszámoló, 

ellenőrzés) 
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Lakatos Andrási 

Mónika 

 

Cselló tanítás 

Kamaracsoport segítés 

11 11 Zeneiskolai rendezvények 

Tanszaki koncert 

Zenekari közreműködés 

Kamaracsoport, csellózenekar segítése 

Lantosné Musatics 

Anikó 

Gitár tanár 

Kamaracsoport vezető 

Közalkalmazotti Tanács tag 

24 24 Tanszaki feladatok 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

Gitárzenekar vezetése 

Tavaszköszöntő koncert 

Lázár Gáspár 

 

Furulya-fuvola tanítás 11 

 

12,5 Zeneiskolai koncertek 

Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

Lipcsei János Gitár oktatás 11 11 Gitároktatás, Gitárzenekari munka segítése 

Tavaszköszöntő Est 

Nagy Lászlóné Cselló tanítás 10 10 Tanszaki koncertek 

Csellózenekari produkciók, cselló zenekari találkozó szervezése 

Kamarakoncert 

Papp Gyula Zongora tanítás 16 17 Zenekari közreműködés,Zeneiskolai rendezvények 

Felvételi koncertek Korrepetíció 

Rác-Bordás Laura Zongoratanítás 

Korrepetíció 

26 26 Zeneiskolai rendezvények 

Felvételi koncertek 

Ráduly Ildikó Igazgató 4 6 Vezetési, ellenőrzési, értékelési feladatok, iskolai működés biztosítása, 

pályázatok írása,Tehetséggondozás (B tag.) 

FelzárkóztatásZeneiskolai rendezvények szervezése 

Tanszaki koncertek 

Szolfézs tanítás 

 

Vonós munkaközösség irányítása 

Széki József Ütő tanítás 11 13 Tanszaki feladatok 

Zenekari munka segítése 

Zeneiskolai rendezvények 

Tanai Róbert Szolfézs tanítás 22 24 Zeneiskolai rendezvények, énekkar vezetés 

Tanszaki koncertek, diákönkormányzati programok 

Tanszaki ellenőrzés, beszámoló, munkaterv 
Igazgatóhelyettes 

Tanszakvezetés 

Toldi Károly Csaba Furulya - trombita tanítás 

 

 

11 13 Zenekari vezető-helyettes 

Tanszaki koncertek, rendezvényeken részvétel, kamaracsoport 

szólambetanítás 

Trázsi Erzsébet Zongora tanítás 26 26 Zeneiskolai rendezvények 

Tehetséggondozás Tanszakvezetés 
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Közalkalmazotti Tanács elnök Szakmai konzultációk szervezése 

Tanszaki munka ellenőrzése, terv, beszámoló 

Vallóné Nagy Anna Zongora tanítás 11 12,5 Tanszaki feladatokZeneiskolai rendezvények 

Tanszaki koncertek, B tagozatosok koncertje 

Tehetséggondozás 
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Záradék 

 

 

A tantestület a félévi beszámolót módosításokkal 2016. január 25-én: 

 

…100%……….. Igen szavazattal 

 

………-…..  Nem szavazattal 

 

 

Elfogadta                                                             Nem fogadta el 

 

Tantestület nevében: 

 

Kovács Jenő munk. köz vez. 

 

 

Csatolva: jegyzőkönyv kivonat és jelenléti ív 

 

Fenntartónak elküldve: 2016. február 10. 

Intézményi tanácsnak elküldve: 2016. február 10. 

 

 

 

Ph. 

 

Aláírás: 

Ráduly Ildikó igazgató 

 

 

 

Csömör, 2015. január 25. 

 

 


