
2017. június 26. 

 

 

Készítette: Ráduly Ildikó igazgató 

CSÖMÖRI 
KRAMMER 

TERÉZ 
ZENEI AMI 

 ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2016/2017. TANÉVRE 

 



 2

 

Tartalom 
 

 

 

Helyzetértékelés ........................................................................................................................ 3 
1. Szakmai munka áttekintése .................................................................................................. 5 

1.1 Statisztikai adatlap, létszámadatok .................................................................................... 5 
1.2. Szolfézs csoportok ........................................................................................................... 6 
1.3. Zenekarok, kamaracsoportok ........................................................................................... 6 
1.4. Kiemelt célok megvalósulása, eredmények a 2016/17-es tanévben ................................... 6 

1.4.1. Tehetséggondozás, versenyeredmények ................................................................... 7 
1.4.2.  Vizsgák eredményei, tanulmányi átlag .................................................................... 8 
1.4.3. Belső ellenőrzés, minősítés, tanfelügyelet................................................................. 8 

2. Személyi feltételek................................................................................................................. 8 
2.1. Létszámgazdálkodás, alkalmazási feltételek ..................................................................... 8 
2.2. Belső kommunikáció, tájékoztatás ................................................................................... 9 
2.3. Szakmai feltételek, változások, továbbképzés................................................................... 9 
2.4. Belső tudásmegosztás ...................................................................................................... 9 

3. Tárgyi feltételek .............................................................................................................. 10 
4. Intézményi kapcsolatrendszer ........................................................................................ 10 

4.1. Az intézmény kapcsolata fenntartóval, működtetővel és az oktatási-kulturális 
intézményekkel helyi és tankerületi szinten ........................................................................... 10 
4.2. Kapcsolattartás szülőkkel, tanulókkal ......................................................................... 11 
4.3. Külső kapcsolatok más zeneiskolákkal, intézményekkel ............................................. 11 

5. Megvalósult programok.................................................................................................. 12 
5.1. Tanszaki beszámolók ..................................................................................................... 15 

5.1.1. Zongora-magánének tanszak .................................................................................. 15 
5.3.2. Vonós-gitár tanszak ................................................................................................ 16 
5.3.3. Fúvós tanszak ......................................................................................................... 18 
5.3.4. Szolfézs-ütő tanszak ............................................................................................... 20 

6. Beiskolázási folyamat és továbbtanulás eredményei ..................................................... 21 
6.1. Beiskolázási folyamat .................................................................................................... 21 
6.2. Továbbtanulási eredmények ........................................................................................... 21 

7. Mellékletek ...................................................................................................................... 21 
7.1. Jegyzőkönyv kivonat .................................................................................................. 21 
7.2. Jelenléti ív .................................................................................................................. 26 

Záradékok ................................................................................................................................ 27 
 



 3

Helyzetértékelés 
 
A  Csömöri Krammer Teréz Zenei AMI a 2016/2017. tanév pedagógiai munkája a  

munkatervben meghatározott módon (Hivatkozott dokumentum: Éves munkaterv), a Feladat-

ellátási tervnek (Hivatkozott dokumentum:  Éves munkaterv és Félévi jegyzőkönyv) megfelelően 

teljesült.  

 

Az I. és II. félévi programok a terveknek megfelelően zajlottak, illetve valósultak meg, 

figyelembe véve az egyenlő feladatelosztás elvét. A munkatervben meghatározott szakmai 

programok több esetben kiegészültek, melyeket a szakmai, tanszaki beszámolókban és 

megvalósított programok fejezetben részletezünk. 

 

Az iskolaépület felújítása, korszerűsítése folytatódott, belső nyílászárók cseréjével, festéssel 

szépült az intézmény külső környezete. A nyári karbantartás és felújítás eredményeként 

fűtéskorszerűsítés és szigetelés valósul meg. A zeneiskola hangszerállománya megfelelő, illetve 

folyamatosan bővül, egy újszerű hangversenyzongora vásárlása valósult meg ebben az évben, 

melyet több éve terveztünk.  

 

A tanév eleji és év közbeni személyi változások szolfézs, gitár, cselló, hegedű tanszakokat 

érintették.  Egy fő pályakezdő, 5 fő tapasztalattal rendelkező kolléga végezte a szakmai munkát, 

ami jelentősen segítette a gyors beilleszkedést és a tanulók megtartását. 

 

2017. január 1-én a Dunakeszi Tankerületi Központ teljes körű fenntartásába került az iskola. Az 

átállás zökkenőmentesen zajlott. A fenntartóban bekövetkezett változás és új tanszakok 

bevezetése miatt felülvizsgáltuk alapdokumentumainkat, melynek részletezése az év végi 

értekezletről szóló jegyzőkönyv-kivonatban található. 

 

A zeneiskolai növendékek, csoportok, zenekarok rendszeresen részt vettek Csömör kulturális és 

hagyományőrző programjain, illetve a zeneiskola hagyományos és új rendezvényekkel 

gazdagította a település zenei életét. Vendégül láttunk egy norvég és két olasz zenekart az év 

során, segítettük koncertlehetőségeik biztosítását a településen. Kiemelt programként valósítottuk 

meg az IV. Vonószenekari Találkozót. A tanévben koncertsorozattal ünnepeltük iskolánk 

fennállásának 25 éves évfordulóját. Kamarazenei versenyeken cselló-együttesünk és fuvola 
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kamaracsoportunk vett részt, illetve budapesti Banda Ede Csellóversenyen 3 növendékünk 

szerepelt szép eredménnyel. 

 

A 2017/2018-ea tanévre a beiskolázási folyamat megfelelően zajlott, melynek köszönhetően 

minden tanszakunkon nagyszámú jelentkezés mutatkozott. A beiskolázási folyamat zárása július 

1. 



 

1. Szakmai munka áttekintése 

1.1 Statisztikai adatlap, létszámadatok 
 Hivatkozott dokumentum:  Tantárgyfelosztás, Statisztika, Éves munkaterv, Vizsganaplók, Vizsgajegyzőkönyvek 

 

Művészeti ág Munkaközösség 
/tanszak 

Tantárgy Tényleges létszám 
Év eleji 

Tényleges létszám 
II. Félév eleji 

Tényleges létszám 
Év végi vizsgát tett 

HH/HHH-s tanulók 
száma 

Zeneművészet Zongora-
magánének 

Zongora 54 55 55  
Magánének 12 12 12  

Összesen 66 67 67  
Vonós-gitár Hegedű 26 25 22  

Cselló 20 14 14   
Gitár 36 33 33  

Összesen 82 72 69  
Fúvós Fafúvós Furulya 3 Furulya 2 Furulya 2  

Fuvola  20 Fuvola  21 Fuvola  20 
Klarinét 9 Klarinét 9 Klarinét 9 
Szaxofon  8 Szaxofon  8 Szaxofon  8 
Összesen 40 Összesen 40 Összesen 39  

Rézfúvós Furulya 9 Furulya 9 Furulya 9  
Trombita 14 Trombita 15 Trombita 15 
Mélyréz 9 Mélyréz 9 Mélyréz 8 

 Összesen 32 Összesen 33 Összesen 32  
 Összesen 72 73 71  
Szolfézs – Ütő Szolfézs Zeneóvoda 13 Zeneóvoda 14 Zeneóvoda 17  

EK1 41 EK1 43 EK1 42  
Ütő 27 27 27 1 fő HHH(látássérült) 

 Összesen 81 84 86  
Összesen 301 296 293  



1.2. Szolfézs csoportok 
A szolfézs csoportok kialakításánál figyelembe vettük a megfelelő minimális és maximális 

tanulólétszámot, a szakmai munka, együtt haladás optimális feltételeit, egyben törekedtünk a tanulók 

délutáni iskolai elfoglaltságaihoz igazított szervezeti rendszer rugalmas és jó kialakítására. A második 

félév kezdetén egy B tagozatos csoportot szervezési nehézségek miatt szüntettünk meg, így az év 

végén összesen 20 csoport tett sikeres vizsgát. 

1.3. Zenekarok, kamaracsoportok  
A zeneiskola szakmai működését, fejlesztését a zenekari és kamarazenei együttesek biztosítják. 

Pedagógiai Programunkban meghatározott célok alapján kiemelten kezeljük együtteseink fejlesztését, 

működtetését, támogatását minden tanszakon. 

Két csoport készít ebben az évben CD felvételt: Kaméleon –ütőegyüttes és Krammer Big Band. Az 

előkészítés a tanév végén megvalósult a felvételekre augusztus-október időszakban kerül sor. Egyéb 

eredményeket a tanszaki beszámolókban részletezünk.  

1.4. Kiemelt célok megvalósulása, eredmények a 2016/17-es tanévben 
A célok meghatározása az Éves munkatervben került rögzítésre, kiegészítve a tanszakonkénti kiemelt 

feladatokkal. Az iskola fennállásának 25 éves évfordulóját három részből álló koncertsorozattal 

ünnepeltük: Jubileumi Tanári Koncert, Csömöri Virtuózok címmel zenekari kísérettel tehetséges 

tanulóink szóló produkciókkal mutatkoztak be, és Zongora-bemutató Koncertet szerveztünk új 

zongoránk széles közönség előtti bemutatására. 

Kamaracsoportok és zenekarok munkájának továbbfejlesztése terén végzett munka: 3 minősítő 

versenyen vett részt Krammer Big Band csoportunk itthon és külföldön (A kat. Arany és Bronz, Arany 

minősítés 3. helyezéssel), Fúvószenekarunk csehországi, péceli találkozón vett részt, Ifjúsági 

Vonószenekarunk Nyírteleken vendégszerepelt, részt vett a kistarcsai Csellista találkozón és 

házigazdája volt a IV. Vonószenekari Találkozónak Csömörön. Cselló-kamara csoportunk 2 

alkalommal, fuvolakamara csoportunk 1 alkalommal vett részt minősítő versenyen. (Részletek a 

tanszaki beszámolókban.) 

Trombita tanszakon a létszám megőrzését, fejlesztését sikerült elindítani, a vonós tanszakon viszont 

gondot jelentett a létszám csökkenése, melyre kiemelt figyelmet kell fordítani a következő tanévben.  

Új tanszak bevezetését kezdeményeztük: pengetős tanszak, jazz-gitár/basszusgitár tantárgyak 

bevezetése 2017. szeptember 1-étől indulhat. Indokai: több éve megfogalmazódott tanulói igény, 

fúvószenekar és big band együttesek szakmai igénye. Emellett brácsa tantárgy oktatását is megkezdjük 

szeptembertől. 
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1.4.1. Tehetséggondozás, versenyeredmények 

B tagozatosok száma 2016/17-es tanévben: 12 főről év végére 9-re csökkent. (hegedű, zongora, fuvola, 

magánének, mélyréz, trombita tanszak). A csökkenés oka: kimaradás. 

Országos, nemzetközi rendezvényeken, versenyeken való részvétel 
 

 
Országos, megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

 

Felkészítő tanárok:  

Kamaraverseny: Nagyné Bartha Anna cselló kamaraegyüttes, Kanta Gabriella Fuvola – 

kamaraegyüttes, Hidegkuti Zoltán - Krammer Big Band, mélyréz szakos növendékek, Papp Gyula –

korrepetítor. 

 

 

 

 

 

Esemény Területi hatálya Típus Részvétel típusa Eredmény 
XVIII. Fúvószenekari 
Találkozó és Minősítő 

verseny 
2017.06.16-18. 

nemzetközi 
Csehország) 

Zenei 
verseny 

Krammer Big Band Arany minősítés III. 
hely 

Esemény Területi hatálya Típus Részvétel típusa Eredmény 
III. Országos Bihari 

János Hegedű és Vonós 
kamarazenei Fesztivál 

országos Minősítő 
verseny 

csoportos Nívó díj 

XVI. Budapesti Big 
Band találkozó 

2016.11.12. 

országos Minősítő 
verseny 

Csoportos A. kat. Arany minősítés 

Tiéd a Steinway 
2016.11.26. 

regionális Tehetségkut
ató 

találkozó 

egyéni 1 fő Döntőbe jutás 

V. Pest Megyei 
Rézfúvós verseny 

2017. 04.28.  

megyei Zenei 
verseny 

egyéni 
6 fő 

 

I. hely 
II. hely  

2 III. hely 
tanári különdíj 

Korrepetítori különdíj 
Big Band Szakmai Nap 

2016.03.25. 
országos Minősítő 

verseny  
Csoportos A kategória Bronz 

minősítés 
VII. 

Banda Ede Budapesti 
Csellófesztivál és 

verseny 
2017.04.6-8. 

regionális Zenei 
verseny 

Egyéni 
3 fő  

 

 Arany minősítés 
Ezüst minősítés 
Bronz minősítés 

Verseny Varsányban 
2017.05.16. 

regionális Zenei 
verseny 

2 csoport 1 különdíj 
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1.4.2.  Vizsgák eredményei, tanulmányi átlag 
Ebben a tanévben 4 tanuló tett hangszeres-vokális tanszakokon alapvizsgát. Az évvégi- és alap-

vizsgakövetelményeket a Helyi Tantervnek megfelelően teljesítették tanulóink. 

Szolfézs tárgyból 4. évfolyamot záró dolgozatot 17 tanuló sikeresen írta meg. 

Osztályát folytatja:11 tanuló. 

Éves tanulmányi átlag: 4,72 

1.4.3. Belső ellenőrzés, minősítés, tanfelügyelet 
 
A belső ellenőrzési munkát munkaközösség-vezetőkkel együtt valósítottuk meg a munkatervben 

rögzített ütemterv és gyakorlat szerint.  

Kiemelt feladat: 4 új belépő tanár munkájának figyelemmel kísérése. Tanév közben 2 fő belépő 

segítése, hegedű és cselló szakon.  

Minősítő vizsga, ellenőrzés ebben az évben nem volt.  

Elméleti csoportos órák tanulólétszámai és szervezeti, munkarendi kialakítása megfelelő működést 

biztosított egész tanévben. 

Az Önértékelési tervnek megfelelően elkészültek önértékelési, munkatársi és vezetői értékelések és 

ennek megfelelően határozzuk meg a következő időszakra vonatkozó fejlesztési terveket egyéni, és 

intézményi szinten egyaránt. 

Tanfelügyelet és minősítési eljárás ebben a tanévben nem volt intézményünkben. 

2. Személyi feltételek 
 
Teljes pedagógus létszám: 23 fő.  

Belépő (új) pedagógus: 4 fő. Év közben 2 fő távozása miatt 2 új belépő. 

Pedagógiai munkát segítők létszáma: 1 fő iskolatitkár (teljes), kottatáros-hangszerkarbantartó 1 fő 

(rész) 

Technikai dolgozók: 2 fő (portás, takarító) 

Munkaközösségek: zongora-magánének tanszak, vezető: Vallóné Nagy Anna, vonós-gitár tanszak, 

irányítását: igazgató látja el, fúvós tanszak, vezető: Kovács Jenő, szolfézs – ütő tanszak, vezető: Tanai 

Róbert igazgatóhelyettes látja el. 

2.1. Létszámgazdálkodás, alkalmazási feltételek 
 
Intézményünkben 15,75 engedélyezett státuszhelyen 15,75 státusz volt betöltve, 4 teljes állású, 19 

részmunkaidős pedagógus dolgozik. Cselló szakon korengedményes nyugdíj miatt megbízási 
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szerződéssel foglalkoztatunk egy pedagógust. 1 fő ütőtanár tanári diploma megszerzését végzi. 

Diploma megszerzése várhatóan 2018. június. 

Az egységes feladatelosztás elvét követve rész és teljes munkaidős pedagógusok esetében arányosan 

osztottuk el a többlet-órákat, biztosítva ezzel a stabil tanszaki létszámokat. 

2.2. Belső kommunikáció, tájékoztatás 
 
Miután iskolánkban több részmunkaidős, áttanító és más helyen főállású pedagógus tanít, ennek 

megfelelően alakítottuk ki az intézményi belső kommunikációt (e-mail, hirdetmény, írásbeli utasítás), 

értekezletek rendjét (félévi, év végi értekezlet, tanszaki megbeszélések félévente legalább 1-1, egyéb 

szükséges alkalom).  Cél: gyors és hatékony információáramlás pedagógusok között, illetve 

pedagógus-szülők-tanulók között. Ezért a zeneiskolai honlap működtetését kiemelt feladatként 

kezeljük, melynek eredményeként színvonalas, rendszeresen frissített tartalmakkal találkozhat a 

látogató. Facebook és egyéb modern kommunikációs eszköz alkalmazását támogatjuk, és ebben az 

iskola dolgozói is részt vállalnak, aktívan használják. 

2.3. Szakmai feltételek, változások, továbbképzés 
 
3 pedagógus - Bakos Tamás, Lázár Gáspár és Szabó Péter - tanári mesterfokozatot célzó második 

diplomát szerzett egyetemi fokozaton.  

 A továbbképzési tervnek megfelelően vettek részt pedagógusaink továbbképzésben: Kovács Jenő és 

Borbás Ágnes teljesítette a 120 órás kötelezettségét, Forsman Zsuzsanna, Ráduly Ildikó 30 órás 

továbbképzésen vett részt. 

Várható személyi változások: trombita szakon Toldi Károly Csaba kérte közös megegyezéssel 

munkaviszonya megszüntetését és szolfézs szakon pedig az igazgatói, igazgatóhelyettesi 

órakedvezmények kiadása szükséges. 

2.4. Belső tudásmegosztás 
 

Minden évben lehetőséget biztosítunk egy vagy több szakmai közösség számára, hogy rendezvények 

során lehetőség nyíljon a megfelelő szakmai színvonalú tapasztalatcserére, belső tudásmegosztásra. 

Zeneiskolai működés során ennek legjobb formái a találkozók, házi versenyek, egy témára épülő, több 

tanszakot bevonó feladatok megvalósítása, melyhez szorosan kapcsolódik a felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, közös értékteremtő tevékenység. 

Ebben a tanévben megvalósult tevékenységek: zongora tanszak aktív részvételével Zongora bemutató 

koncert, cselló tanszakunk részt vett a 6. Csellista Találkozón Kistarcsán. IV. Vonószenekari 
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Találkozón Budapest I. és XVI. kerületi zeneiskolái vettek részt Fúvószenekarunk Pécelen budapesti, 

péceli zenekarokkal vett részt zenekari találkozón. B tagozatosok meghallgatása évi két alkalommal 

minden tanszak bevonásával és közös B tagozatos elméleti vizsga szervezése félévkor és év végén 

minden szolfézstanár bevonásával történik. 

3. Tárgyi feltételek 
Az iskolaépületben a folyosó festését valósítottuk meg ebben az évben. Nyári időszakban fenntartói 

támogatásból fűtéskorszerűsítés (kazáncsere, radiátorok cseréje és fűtésrendszer korszerűsítése) 

teljesül, amit teljes épületet érintő tisztasági festés követ. Folytatjuk a belső zenetermi ajtók cseréjét. 

Az épület teljes külső felületét érintő szigetelést és homlokzat-felújítást önkormányzati támogatásból 

valósítjuk meg. 

Eszközellátottságunk megfelelő, új hangversenytermi zongorát adományokból, fenntartói és 

önkormányyzati támogatásból vásároltunk. Fenntartói támogatásból folytatjuk hangszereink javítását, 

karbantartását és szükséges cseréjét elsősorban a nyári időszakban. Kiemelt cél: új tanszakok 

eszközszükségleteinek biztosítása. Kottatárunkat folyamatosan fejlesztjük fenntartói és alapítványi 

támogatásból.  

 

4. Intézményi kapcsolatrendszer 

4.1. Az intézmény kapcsolata fenntartóval, működtetővel és az oktatási-kulturális 
intézményekkel helyi és tankerületi szinten 

a) Települési szint 

A kialakult hatékony együttműködés fenntartását, szükség szerinti fejlesztését az oktatási és kulturális 

intézményekkel továbbra is fontosnak és szakmai fejlődésünk érdekében szükségesnek  tartjuk: 

 Az óvoda Évszak koncert tél-záró rendezvényén fúvós és vonós hangszeres 

növendékek léptek fel.  

 Aktív részvételt a község kulturális és hagyományőrző programjain. 

 Szlovák és Német Nemzetiségi Önkormányzatok (majális) rendezvényein rendszeresen 

részt vettek fúvós zenekaraink. 

Ezzel együtt rendszeresen helyet kaptunk a település intézményeiben, épületeiben, tereken olyan 

koncertek megrendezéséhez, melyekhez a zeneiskolai Hangversenyterem szűkös lenne. Művelődési 

Ház, Katolikus Templom és Plébánia, Hősök tere. 

b) Tankerületi szint 
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Fenntartóval való kapcsolattartás folyamatos, rendszeresen részt veszünk a Gödöllői tankerület 

értekezletein, egyéb egyeztetéseken. A fenntartóval való kapcsolattartás egyéb formái: e-mail, postai 

levelezés, a telefonos és személyes kapcsolat. 

4.2. Kapcsolattartás szülőkkel, tanulókkal 
Az iskola működéséből, a művészetoktatási forma sajátosságaiból fakadóan szoros együttműködés van 

a pedagógusok, szülők, tanulók között, ami a megfelelő szakmai munka és haladás szempontjából is 

elengedhetetlen.  Az elmúlt években kialakított gyakorlat hatékonyan működik, elsősorban az egyéni 

oktatásban részesülő tanulók esetében. 

4.3. Külső kapcsolatok más zeneiskolákkal, intézményekkel 
1. VI. Csellista Találkozó (Kistarcsa) 

2. Tiéd a Steinway – tehetségkutató verseny (Szent I. Zen. Szakközépiskola - Budapest) 

3. IV. Fúvószenekari találkozó (Pécel) 

4. Bologna környéki zeneiskolák (Budapest – Olasz intézet és Csömör) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Megvalósult programok 

Hónap Nap Óra Esemény Helyszín Résztvevők Felelős 
Augusztus 22-25. H-Cs 

14.00-18.00 
Hangoló Tábor Zeneiskola Tanulók Kanta Gabriella 

Zenekarvezetők, foglalkozásvezetők 
31.  14.00-17.00 Tanévnyitó értekezlet 

Tűz- és balesetvédelmi 
oktatás 

  Ráduly Ildikó igazgató 

Szeptember 1. 8.00-9.00 Évnyitó Ünnepség 
a M. K. Ált. Isk. 

Mátyás K. Á.I.  iskolai szervezés 

1.-9 14.00-19.00 Szülői értekezletek, 
óraegyeztetés 

Munkaközösségi 
értekezletek 

Zeneiskola Tanulók, Szülők 
 

Pedagógusok 
Igazgató 

Munk. köz. vez. 

9.-12 
 
23. 

 Adminisztráció leadása 
Tanmenetek elkészítése 

Csoportos naplók leadása 

Zeneiskola  Pedagógusok, Iskolatitkár 

17. 16.00-18.00 Béke Téri Est Csömör, Béke tér Krammer Big Band Hidegkuti Zoltán, Kovács Jenő 
Egri Márton 

Ráduly Ildikó 
24.  13.00-14.00 Szüreti Nap 

 
 

Hősök tere Fúvós Zenekar 
 

Szabó Péter 
Ráduly Ildikó 

 
Október 6. 16.00- 

 
 
 

16.30 

Koszorúzás 
Emléktábla avatás 

 
Hangverseny - Zene 
Világnap alkalmából 

Zeneiskola-
Emléktábla 

 
 

Hangv. terem 
Zeneiskola 

Fúvós, vonós, gitár, 
magánének tanszakok 

Zongorista, vonós, 
magánénekes 
növendékek 

Kanta Gabriella 
Ráduly Ildikó 

 

7. 18.00 Krammer Nap- Tanári 
hangverseny 

PSMH Pedagógusok Ráduly Ildikó 

15. 15.00 B tagozatos 
meghallgatás 

Zeneiskola 
Hangversenyterem 

B tag. növendékek Borbás Ágnes, Lázár G., Hidegkuti Z., Szabó P. 
Kanta G., Bakos Tamás, Vallóné Nagy Anna. 

November 9. 17.30 Csömöri Virtuózok PSMH Vonószenekarok Nagyné Bartha Anna 
Draskóczy Lídia 

pedagógusok 
10. 17.00 Csibe Koncert PSMH Kezdő növendékek Trázsi Erzsébet 
23.  17.30 Zongora-Hangverseny PSMH Zongorista növendékek Zongora tanszak tanárai 
24-tól 17.00-19.00 Tanszaki koncertek Zeneiskola, egyéb Tanulók Pedagógusok 

Munkaközösség-vezetők 
25.  19.00- Csömöri Együttesek 

Koncertje 
PSMH Krammer BB 

Kaméleon 
Hidegkuti Z. 
Egri Márton 
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December 7. 17.00- Mikulás Koncert PSMH Zeneóvodások 
Előképzősök 

Szolfézs csoportok 
hangszeresek 

Ráduly Ildikó 
Tanai Róbert 

Forsmann zsuzsanna 
Draskóczy Lídia 

16. 17.30 Karácsonyi Koncert Róm. Kat. 
Templom 

Csoportok, 
szólók 

Csoportok vezetői 
Ráduly Ildikó 

Január 4-21.  Félévi vizsgák zeneiskola Minden tanszak Tanárok, tanszakvezetők 
9. 11.00 Csellista Találkozó Kistarcsa Cselló tanszak 

Kistarcsai csellisták 
Nagyné B. Anna 

L. Andrási Mónika 
253 14.00-17.00 Félévi értekezlet 

Tanítás nélküli 
munkanap 

zeneiskola Pedagógusok Ráduly Ildikó 
Tanszakvezetők 

 
 23. 9.00-12.00 Óvodai Évszak koncert Nef. Műv. Óvoda Vonós tanszak 

növendékei 
Ráduly Ildikó 

24. 18.00 Alapítványi Tanári 
koncert 

Plébánia Tanárok Ráduly Ildikó 
 

Március 15. 14.30 Részvétel a községi 
megemlékezésen 

PSMH 
Hősök tere 

Fúvós Zenekar Szabó Péter 
Ráduly Ildikó 

24. 17.00 Olasz zenekar fogadása, 
közös koncert 

Olasz Intézet 
Budapest 

Krammer BB Hidegkuti Z. 
Ráduly Ildikó 

25.  16.00-20.00 Olasz zenekar fogadása, 
közös koncert 

PSMH CSIF Szabó Péter 
Ráduly Ildikó 

 30. 15.00-17.00 B-s meghallgatás Zeneiskola B tagozatos növendékek vallóné N. A. 

Április 8. 16.00-20.00 Tavaszköszöntő Est PSMH Minden csoport, szólók Ráduly Ildikó, 
Tanszak-vezetők 

24. 14.00 Zongora-verseny Zeneiskola Zongoristák Vallóné N. A. 
zongoratanárok 

27. 17.00 Musical-est  PSMH Magánének szakos 
növendékek 

Borbás Á. 

BeiratkozásMájus 
Június 

      
1. 17.00-20.00 Szlovák majális Szlovák Ház Krammer Band 

 
Hidegkuti Z. 
Kovács Jenő 

5. 8.00-23.00 Egri Fúvószenekari 
Találkozó 

Eger Dobó tér CSIF Szabó Péter 

 21. 16.00-19.00 Sváb majális Hősök tere Fúvós zenekar 
 

Szabó Péter 
Ráduly I. 

20. 17.00-19.00 Film-Zene koncert PSMH FúvósZenekar 
Zenekarok 

Szabó Péter 
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Egri Márton 
8-11  Falunap PSMH Fúvószenekar 

Krammer Big Band 
Szabó Péter 

Hidegkuti Zoltán 
14. 11.00-19.00 IV. Csömöri 

Vonószenekari találkozó 
Hősök tere/PSMH Fúvószenekarok Ráduly Ildikó 

Nagyné Bartha Anna 
tanszakvezetők 

21. 14.00 Évzáró értekezlet Zeneiskola Teljes alkalmazotti kör Ráduly Ildikó 
19. 17.00 Évzáró  Zeneiskola Teljes iskolai közösség Ráduly I. 



 
5.1. Tanszaki beszámolók 

Hivatkozott dokumentum: tanszakvezetők évvégi beszámolói, munkaközösségi megbeszélések. 

 

5.1.1. Zongora-magánének tanszak 

Vezető: Vallóné Nagy Anna 

Zongora tanszak: 

A tanév során személyi változás nem volt, két teljes és két részmunkaidős kollégával kezdtük meg a 

tanévet. A félévi és év végi vizsgák rendben lezajlottak. 

Eszközbeszerzés: A tanév első félévében az iskola tanárainak, a szülőknek, csömöri és nem csömöri 

polgároknak összefogásával, a Csömöri Önkormányzat, a Dunakeszi Tankerület támogatásával 

sikerült a régi, 150 éves zongorát lecserélni egy felújított, korszerű,  a zeneiskola igényeinek sokkal 

inkább megfelelő Yamaha zongorára.  

Programok: Az ünnepi koncertsorozat (Zeneiskola 25 éves fennállása alkalmából) keretén belül 

november 23.-án a „Zongora-bemutató koncert” –et tartottunk a Műv. Házban, ahol tanszakunk négy 

tanára és számos növendéke megszólaltatta - bemutatta a frissen vásárolt zongorát. Szép és 

emlékezetes koncert volt. 

 „B”-s meghallgatás: /Naményi Vanda, Fischer Janka, Szikszay Levente, Bakó Dorina/ 
 „Tiéd a Steinway” tehetségkutató koncert a Szent István Király Zeneművészeti 

Szakgimnáziumban. /Szikszay Levente/ 
 Csembaló koncert Zsöbi szervezésében, zongorista és más hangszeres növendékek 

részvételével. 
 A karácsonyi koncerten Bartos Bianka lépett fel. 
 Házi zongoraverseny „Felfedezőúton” címmel (2017.04.24). Növendékeink ritkán játszott 

szerzők kevésbé ismert műveit adták elő. Zsűritagok: Tüzes Ágnes, Miczinger Ilona, Takács 
László voltak.  (Részletek: részletes tanszaki beszámolóban) 

 Márc 15.-i ünnepség  -  Szikszay Levente 
 Tavaszköszöntő  -   Szikszay Levente zongorázott 
 Koncert a zuglói Idősek Otthonában: Fischer Janka, Oláh Tamás, Naményi Vanda zongorázott 
 Filmzene koncert:  Varga Vivien, Sebők Flóra 
 Zongora-koncert: Szikszay Levente és Gál Katalin, a Szent István Zeneművészeti 

Szakgimnázium végzős növendékének közös zongoraestje. 
 Kiállítás megnyitók 

 
Korrepetíció: Két tanár, Papp Gyula és Rác-Bordás Laura szervezetten és megfelelően végezték a 

korrepetítori munkát. Javasoljuk, hogy a vizsgák előtt időben kezdjék meg a próbákat a tanulók, így a 

vizsgaidőszak amúgy is zsúfolt időbeosztása megfelelően alakítható. 

 
Tehetséggondozás: B tagozatos növendékek száma: 2 fő. Félévente B tagozatos meghallgatáson vettek 

részt a növendékek. 1 tanuló vett részt a Tiéd a Steinway tehetségkutató programban. 
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Magánének tanszak: 

Magánénekeseink a kötelező tanszaki koncerteken kívül Musical Estet (Gerschwin) adtak, illetve 

felléptek a Film-Zene koncerten. Kamaraének csoport fellépett a Karácsonyi hangversenyen és a 

Tavaszköszöntő Esten, Musical Esten. Kiemelt szakmai célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy az év 

során, a többnyire kezdő növendékek megfelelő alapozó munkával sajátítsák el az énekművészet 

ismereteit és hosszú távon kitartó munkával vegyenek részt a zeneiskolai életben.  A félévi és év végi 

vizsgák magas színvonalon, egységes elvárás mentén zajlottak. 

B tagozatos növendékek száma: 1 fő volt az első félévben. 

Év végi vizsgát tett 55 fő zongora szakon, 12 fő magánének szakon. 

     
5.3.2. Vonós-gitár tanszak 

 
Felelős: igazgató 

Személyi feltételek: A tanév első félévében személyi változás gitár és cselló tanszakon volt. L. 

Musatics Anikó távozását követően két új gitártanár kezdte meg a munkát: Antal Éva és Molnár 

Tamás. Mindketten tapasztalattal rendelkező kollégák, ami nagymértékben segítette a gyors 

beilleszkedést és a tanulólétszám stabilitásának megtartását. Lipcsei János 7 órában tanít iskolánkban. 

A tanulók megfelelő elosztása és az oktatás megszervezése alapvetően rendben lezajlott az év elején. 

A gitárzenekar vezetését az első félévben közös munkában valósítottuk meg, működését a második 

félévben, a megfelelő óraszám biztosításával rendezzük, vezetését Antal Éva vette át. 

Cselló tanszakon Lakatos Andrási Mónika tanszakát GYES-GYED idejére helyettes tanár, Kocsis 

Dóra vette át szeptemberben. Munkaviszonyát a próbaidőn belül szüntettük meg. Salgó Márta 

december 1-étől tanított iskolánkban. Megfelelő végzettséggel rendelkező kolléga, jelenleg gyakornoki 

időszakát teljesíti. A személyi változások gondot jelentenek a tanszak tanulólétszámában, melyet a 

második félévben kiemelten kellett kezelni. A beiskolázás során, megfelelő tanulólétszámmal indulhat 

a következő tanév. Az új kolléga tanszakán is megfelelő színvonalon zajlottak az év végi vizsgák. A 

tapasztalatok megbeszélésével a gyakornoki idő folytatásában a minősítő vizsgára való felkészülést 

kell megkezdeni. Hegedű tanszakon év közben volt személyi változás, Draskóczy Lídia növendékeit 

Mohay Éva tanította február 1-től, 3 növendéket pedig Forsman Zsuzsanna tanárnő vett át. Ők brácsa 

szakon folytatják tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től. 

 

Az év végi vizsgák rendben lezajlottak, hegedű tanszakon a megfelelő darabválasztásra nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni, de ezzel együtt az új kolléga beilleszkedése sikeresen lezajlott, tanszakán 
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magas színvonalú vizsgákkal zárták az évet. A hegedű tanszak létszámában csökkenés volt 

tapasztalható, melyre kiemelt figyelmet fordítottunk a felvételi időszakban.  

 

Zenekarok: Tücsök Zenekar vezetését Mohay Éva vette át a második félévben. A tanulókkal, 

szülőkkel való kapcsolattartást fejleszteni kell, a szakmai munka magas szinten valósult meg. Ifjúsági 

zenekarunk Nagyné Bartha Anna vezetésével több nagy rendezvény házigazdája és résztvevője volt az 

év során. (Lsd. Megvalósult programok) 

Megvalósult programok: 

 Krammer Nap- Zenei Világnapi koncert 

 Jubileumi Tanári koncert, Alapítványi tanári koncert 

 tanszaki koncerteken, vizsgakoncerteken,  

 B tagozatos meghallgatás (két alkalommal),  

 Csibe-koncert, Mikulás koncert, Karácsonyi Hangversenyen,  

 Testvér Kamara koncert 

 Csömöri Virtuózok zenekari koncert 

 Vendégszereplés Nyírteleken  

 Csellista találkozón, Kistarcsán 

 IV. Vonószenekari találkozó (Budaepest I. kerület, XVI. kerület zeneiskoláival) 

 Tehetséggondozás: 

Abony - III. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztiválon csellókamara - 

együttes Nívó díjat ért el.  

Banda Ede Csellóverseny: 3 tanuló Arany, ezüst és bronz minősítést értek el. 

Verseny Varsányban: 1 tanuló különdíj 

Létszámadatok:   

Év eleji létszám: 82 tanuló - hegedű 26 fő, cselló 20 fő, gitár 36 tanuló. 

Félévi létszám: 72  tanuló - hegedű  25 fő, cselló  14 fő , gitár 33 fő 

Év végi vizsgát tett: 69 tanuló - hegedű 22 fő, cselló 14 fő,gitár 33 tanuló. 

B tagozatos növendékek száma: 3 hegedűs növendék. Osztályát folytatja:  

Eszközellátottság: folyamatos karbantartást valósítottunk meg az év során, hangszerek megfelelő 

állapotúak. 1 brácsa beszerzése szükséges a következő tanévre. 
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5.3.3. Fúvós tanszak 

Vezető – Kovács Jenő 

A fúvós tanszakon a második félév rendkívüli esemény nélkül, eredményesen telt. Év végi vizsgáink 

rendben lezajlottak, a tanszaki koncertek sikeresek voltak. Személyi változás nem volt. 

Tanszakunkon a második félévben rengeteg program volt, melyet a beszámoló végén összesítettem. A 

fellépések nagy száma miatt, év végére a gyerekeken fáradság volt érezhető, de ennek ellenére, 

minden esetben színvonalas koncerteket adtak. Itt szeretném megköszönni Szabó Péternek és 

Hidegkuti Zoltánnak a zenekarvezetői munkájukat, pozitív hozzáállásukat. 

 
Fuvola tanszak: Lázár Gáspár tanszakán a gyerekek szépen fejlődtek, az idei évben sokan kezdtek 

nála. Növendékei közreműködtek az óvodai, idősek otthona, valamint a vonószenekari fellépéseken. A 

fuvolakamarában két növendéke vesz részt. Az idei két tanszaki koncertjén, és az év végi vizsgán is 

kiemelkedően teljesítettek a növendékei. Kanta Gabriella tanszakán is idén öt kezdő növendék volt, 

ketten furulyán, ketten fife-on kezdték a tanulást, illetve egy fuvolán. Kanta Gabriella vezeti a fuvola 

kamaracsoportot, hivatalos nevén a fluTEens csoportot. A fuvola csoportnak idén hat fellépése volt, 

valamint indultak a dunavarsányi zeneiskolában szervezett kamaraversenyen is. Az iskola alapítványa 

pólókkal támogatta a csapatot. Tanszakáról a növendékek sokat szerepelnek egyéb rendezvényeken is: 

Csömöri Virtuózok, csembaló koncert, óvodai koncert, vonószenekari találkozó, könyvhét megnyitó, 

egyebek. 

Klarinét-szaxofon tanszak: Az idei évben 17 növendék tanult a tanszakon. A tanszak elég vegyes 

összetételű, az idei évben kezdett egy nem magyar anyanyelvű növendék is nálam. 14  növendék vesz 

részt a zenekarok munkájában. Több növendék kimagasló teljesítményt mutatott ebben az évben. 

Mélyréz  tanszak: A tanszakon a legfontosabb esemény a 2017. 04. 27-i  Pest megyei rézfúvós verseny 

volt. Egy első, egy második, és két, harmadik helyezéssel sorozatban negyedszer lettünk a verseny 

legeredményesebb zeneiskolája. Tanári és korrepetítori különdíjat kaptak tanáraink: Hidegkuti Zoltán 

és Papp Gyula. 

Trombita tanszak: Toldi Károly tanszakán kezdő furulyás növendékek is tanulnak, az idei tanévben 

óvodás korú tanulója is volt. Szabó Péter növendékei az idei tanévben hat tanszaki koncertet tartottak, 

erősítve ezzel a gyerekek színpadi kiállását, koncentrációjukat. Ennek köszönhetően a zenekari 

munkában részt vevő trombitások az előző évhez képest lényegesen összeszedettebben dolgoztak, 

szólamuk nagyon sokat fejlődött az idei évben. 

Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar: A zenekarnak a második félévben tíz fellépése volt. Összességében 

elmondható, hogy a fellépések jó színvonalon, felkészülten, fegyelmezetten zajlottak. A zenekarban 
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résztvevő tanulóink lelkiismeretesen, koncentráltan dolgoztak a próbákon és a szerepléseken is. A 

nagy számú fellépés miatt kevesebb idő maradt új művek tanulására, de a jelenlegi repertoár 

változatossága miatt ez nem okozott gondot, sikerült mindig az alkalomnak megfelelő műsort 

összeállítani. A fellépések közül mindenképpen megemlíteném a Csehországi két önálló koncertjét a 

zenekarnak. Mindkét fellépés és a menetelés is nagyon jól sikerült, iskolánk hírét öregbítette a zenekar 

külföldön is.   
Krammer Big Band: A big band-nek a második félévben nyolc fellépése volt, amelyből kettő minősítő 

koncert volt. Az első március 26-án volt az Erzsébeligeti színházban, itt A kategória bronz fokozatot 

kaptunk. A második minősítés június 17-én volt Csehországban, itt Arany kategória 3 helyezést értünk 

el. Külön öröm, hogy Marton Anna énekesünket a zsűri különdíjjal jutalmazta. Fellépéseink a 

szokásos programjainkon (tavaszköszöntő, szlovák majális, falunap) kívül, az Olasz Intézetben, és 

Esztergomban voltak, valamint Csehországban Ceske Kamenicében, Rumburkban és Németországban 

Bad Schandauban. Július első hetében az együttes Görögországban a Kos szigeti nemzetközi 

fúvószenei találkozón vesz részt. Június elején egy cd felvételt csinált az együttes, de sajnálatos 

módon az elkészült felvétel hangtechnikai minősége nem ütötte meg az elvárt szintet, így ezt a 

felvételt egy későbbi időpontban megismételjük.  

A második félévben – a tanszaki koncerteket és a vizsgákat nem számolva- tanszakunk 32 alkalommal 

volt jelen rendezvényeken. Ehhez a nagy számhoz, elengedhetetlen a tanszakon tanító tanárok 

áldozatos munkája, amit mindenkinek nagy köszönök. Nem utolsó sorban szeretném megköszönni, 

Ráduly Ildikónak igazgatóként nyújtott segítségét a koncertek szervezéséhez, lebonyolításához. 

Megvalósult programjaink: 

Jubileumi koncertsorozat, Csibe és Mikulás Koncert, Karácsonyi hangverseny, B-s meghallgatások, 

tanszaki koncertek, Óvoda évszakkoncert két alkalommal, Márc. 15-i rendezvény, Olasz zenekarok 

fogadása – Olasz Intézet és PSMH, Minősítő koncertek – Big Band két alkalommal, Tavaszköszöntő 

Est, Szlovák majális, Sváb Majális, Falunapok, Pascal Idősek Otthona jótékonysági koncert, Film- 

Zene koncert, Vonószenekari találkozó - közreműködés 

Vendégszereplések: Eger – Dobó tér, Ceska Kamenice Csehország, Pécel Fúvószenekari találkozó 

Létszámadatok:  

Év eleji létszám: 72 tanuló – fafúvós 40 fő (furulya 3, fuvola 20, klarinét 9, szaxofon 8) rézfúvós 32 fő 

(furulya 9, trombita 14, mélyréz 9) 

Félév eleji létszám: 73 tanuló – fafúvós 40 fő (furulya 2, fuvola 21, klarinét 9, szaxofon 8) rézfúvós 33 

fő (furulya 9, trombita 15, mélyréz 9) 

Év végi létszám: 71 tanuló – fafúvós 39 fő (furulya 2, fuvola 20, klarinét 9, szaxofon 8) rézfúvós 32 fő 

(furulya 9, trombita 15, mélyréz 8) 
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5.3.4. Szolfézs-ütő tanszak 

Vezető – Tanai Róbert 

Tanszakon személyi változás év elején volt, Forsman Zsuzsanna szeptember közepétől kezdte meg a 

munkát. Az év végi vizsgák rendben lezajlottak, a magatartási problémákra nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni a következő év tervezésénél. B tagozatosok közös vizsgán vettek részt a tanszak tanárai előtt. 

17 fő sikeres alapvizsgát tett 4. évfolyam végén szolfézsból. 

Megvalósult programok: 

Karácsonyi Hangverseny- énekkar, Mikulás koncert  - csoportoken, Tanév végi táncház 

Fejlesztendő területek: 
  
egyes növendékek hiányzási száma még mindig magas, a rendszeres figyelmeztetés ellenére.  

nem megoldott a napközis tanárokkal való kommunikáció, információcsere, ritkán tudunk velük 

találkozni, 

 a szolfézs órák szervezésébe hangsúlyt kell fektetni a székhely-telephely közötti arányos elosztásra, 

különösen szolfézs csoportok munkájához szükséges pianínó biztosítására. 

 
Létszámadatok:  
Év eleji: 81 fő - Zeneóvoda 13, EK1 41, Ütő 27 
Félév eleji:84 fő - Zeneóvoda 14, EK143 Ütő 27 
Év végi: 86 fő – Zeneóvoda 17, EK1 42, Ütő 27 
 
Ütő tanszak: 

A tanszakon nem volt személyi változás és ennek köszönhetően az osztályok stabil létszámmal 

működtek. Félévi és év végi vizsgákat, vizsgakoncerteket jól szervezett módon tartották a 

pedagógusok, így a tanszakon tanuló növendékek és a szülők is egymás haladását is megismerhették.  

Egri Márton vezetésével az Kaméleon Ütőegyüttes kimagasló munkát végzett az év során. 

Rendszeresen részt vettek zeneiskolai és települési rendezvényeken (Tavaszköszöntő est, Művelődési 

Ház programok, Csömöri Bringa Fesztivál) 

Fejlődött menet-ütő együttesünk, aktívan vettek részt a fúvószenekari feladatokban, csehországi 

szereplésen. Kamaracsoport kezdte meg munkáját Széki József vezetésével. 

Idén megfelelő létszámmal vettek részt növendékek a zenekarok munkájában, ezt a jövőben is 

folytatni szeretnénk.  

Zeneiskolai és települési rendezvényeken több alkalommal vettek részt ütőhangszeres növendékek, 

illetve közreműködtek fúvós és vonós zenekarokban. 
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6. Beiskolázási folyamat és továbbtanulás eredményei 

6.1. Beiskolázási folyamat 
 
A beiskolázási folyamata az elmúlt évek jól bevált gyakorlatát követve valósult meg. Előképző 

évfolyamra jelentkezés párhuzamosan történt az általános iskolai beiratkozással. Hangszeres és vokális 

tanszakokra való jelentkezések május hónapban zajlottak. A beiskolázási folyamat eredményeként 307 

tanulóval indul a következő tanév. Az adatok pontosítását az Éves munkatervben, és a Statisztikában 

rögzítjük. 

6.2. Továbbtanulási eredmények 
 
Idén nem volt felvételire jelentkező tanuló. 

 

7. Mellékletek 

7.1. Jegyzőkönyv kivonat 

Készült: 2017.06.21-én a Tantestületi értekezleten 

 

Ráduly Ildikó igazgatónő köszöntötte a megjelent kollégákat. Jegyzőkönyvvezetésre felkérte Nagy 

Lászlóné iskolatitkárt, ellenjegyzésre Tanai Róbertet, Kanta Gabriellát. Kérdezte a tantestületet, hogy 

elfogadják-e a jegyzőkönyvvezetésre és ellenjegyzésre felkért személyeket. A tantestület 100 %-ban 

elfogadta a jelölést, tartózkodás és nem szavazat nélkül. 

 

Ismertette a napirendi pontokat: 

1. Az elmúlt tanév értékelése, kiemelt szakmai célkitűzések megvalósítása, megoldandó 

feladatok, beiskolázási folyamat eredménye 

2. Tanszakvezetők beszámolója 

3. Személyi változások, szükségletek, egyeztetés 

4. Hangoló tábor  

5. Alapdokumentumok felülvizsgálata, módosítása 

6. Egyéb, aktuális teendők, szabadság kiadásának rendje. 

 

A tantestület  100%-ban elfogadta a napirendi pontokat. 
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1. napirendi pont: Az igazgatónő értékelte az éves munkát. A zeneiskolai feladatok hasonlóan az 

elmúlt évekhez, igen nagyszámúak voltak. A szakmai programok, tervek teljes mértékben 

megvalósultak a Munkatervekben meghatározott módon. Kiemelt néhány rendezvényt: vonós 

zenekari találkozó, olasz zenekarok fogadása, zeneiskolai koncertek, külföldi utazás 

Csehországba, új zongora beszerzése és Jubileumi rendezvénysorozat. A rendezvények igen 

látogatottak voltak, jó a megítélése az iskolának településen belül és kívül, ennek megtartása a 

továbbiakban is kiemelt feladat.  

 

Fejlesztések: folyamatos hangszerkarbantartás, gitár+tokok, hegedű-cselló tartozékok 

beszerzése, kottatár-bővítés, zongorahangolások valósultak meg fenntartói, önkormányzati és 

alapítványi támogatással. Új zongora beszerzése, kottatartók, székek bővítése. 

Teljes körű állami fenntartás – Dunakeszi Tankerületi Központ tévén január 1-től. Az 

önkormányzattal való kapcsolat ezzel együtt nem változott, támogató légkörben lehet 

együttműködni az önkormányzattal, aminek köszönhetően igyekszik a lehetőségekhez mérten 

elismerni a településért tett többletmunkát. Támogatja Krammer Big Band csoport szakmai 

munkáját, Vonószenekari találkozó megszervezését CD lemezek kiadását, külföldi utakat. 

 

Az Alapítvány az eddigi gyakorlatnak megfelelően támogatja a programokat, tanulókat 

eszközfejlesztéseket, utazásokat, nyári táborokat. 

  

A szakmai munkában továbbra is az egységes elvárások mentén folytatott munka a 

leglényegesebb, ennek eredménye látható a versenyek, szakmai találkozók színvonalában. 

Fejleszteni kell a trombita tanszakot, illetve vonós tanszakok létszámát. Megbízhatóság és 

pontosság szükséges a pedagógiai munkában és a megbeszéltek betartása. Az igazgatónő kérte 

a változásokkal, egyéni problémákkal kapcsolatos időbeli egyeztetést minden kollégától. 

 

Beiskolázási folyamat rendben lezajlott, megfelelő létszámmal indulnak a tanszakok. Az iskola 

létszáma bővült, az Alapító Okiratban a maximális tanulólétszám emelésének 

engedélyezésével párhuzamosan. 

 

2. napirendi pont: Az igazgatónő megkérte a tanszakvezetőket, hogy szóban foglalják össze 

értékelésüket, beszámolójukat. 
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Vallóné Nagy Anna, Tanai Róbert, Kovács Jenő távollétében Ráduly Ildikó elmondták a 

tanszakok éves munkáját, programokat, várható feladatokat.  A tanszaki beszámolók 

kiegészítését a zenekari vezetők megtették: Hidegkuti Zoltán, Szabó Péter, Trázsi Erzsébet 

Magánének tanszak munkáját Bíró-Borbás Ágnes, ütőtanszak munkáját Széki József és Egri 

Márton tanárok értékelték. 

 

3. napirendi pont  

 

Személyi változások:szolfézs szakon szeptember közepétől Forsman Zsuzsa kezdte meg a 

munkát, helyettes tanárok cselló tanszakon, évközbeni személyi változással érkeztek, hegedű 

tanszakon Mohay Éva érkezett február 1-én. Gitár tanszakon 2 új tanár szeptemberől tanít, és a 

gitárzenekar vezetését Antal Éva vette át a II. félévben. Zenekarok vezetésében nem volt 

változás. 

 

Nyári karbantrartási és felújítási munkákat részletezte az igazgatónő, melyek állami és 

önkormányzati támogatásból valósulnak meg. Ez nagy mértékben nehezíti az év végi és nyári 

feladatok elvégzését. Kérte a tantestület együttműködését ebben. 

 

Az igazgatónő kérdezte a tantestületet, hogy az évvégi beszámoló elfogadását javasolja-e a 

tantestület. 

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta az év végi beszámolót. 0 nem és 0 

tartózkodással. 

 

4. napirendi pont: Hangoló Tábor 

Ennek programegyeztetésére Kanta Gabriellát kérte, illetve a kollégák gondolják át a napokat. 

Ennek egyeztetése a jövő héttől folyamatosan zajlik. 

5. napirendi pont: Alapdokumentumok felülvizsgálata 

SZMSZ – Az igazgatónő elmondta, hogy az adatok mellett az SZMSZ módosításai a 

következők: Fegyelmezési intézkedések és fegyelmi eljárás rendje bekerült. Telefonhasználat 

rendje módosul, a tankerület által biztosított telefonok miatt. Részletezte ennek használati 

rendjét, melyről később írásbeli tájékoztatás és jegyzőkönyv is készül. A jelentkezés felvétel és 

visszairatkozás aktuális rendje bekerült az SZMSZ-be. AZ SZMSZ függelékében a ténylegesen 

használatos eljárásrendek szerepelnek: panaszkezelés, helyettesítés, minőségi munka 

elismerése, könyvtárhasználat rendje. 
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Kérte a tantestületet, hogy módosító javaslataikat jelezzék. A Közalkalmazotti Tanács 

véleményét Trázsi Erzsébet mondta el, miszerint támogatják az új SZMSZ elfogadását. Egyéb 

hozzászólás hiányában kérte a tantestületet az igazgató, hogy kézfeltartással szavazzanak az 

elfogadásról.  

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta az SZMSZ-t módosításaival együtt. 0 

nem és 0 tartózkodással. 

Házirend - Az igazgatónő elmondta, hogy az SZMSZ-hez hasonló szempontok alapján – 

fegyelmezés, térítési díjszabályozás, felvételi eljárás szerint módosult és aktualizálódott a 

Házirend. Kérdezte a tantestületet, hogy vélemény hozzászólás van-e. Hozásszólás hiányában 

szavazásra bocsátotta a módosított Házirendet.  

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta módosított Házirendet. 0 nem és 0 

tartózkodással. 

Pedagógiai Program és Helyi Tanterv- Az igazgatónő elmondta a főbb módosításokat: adatok, 

helyzetértékelés aktualizálása, elért eredmények, fejlesztések terén. Módosul a Pedagógiai 

program az új tanszakok bevezetésével: pengetős tanszak – jazz gitár/basszusgitár, brácsa 

tantárgyak. Ennek megfelelően az iskola célrendszere bővül a jazz műfaj bevezetésével, annak 

hasznosságával és szakmai fejlődés irányának bővítésével. 

Trázsi Erzsébet kitért a csembaló tárgy bevezetésével kapcsolatos kérdésre. vallóné Nagy Anna 

elmondta, hogy az egyeztetés alapján ennek bevezetéséhez végzettség kellene, ez jelenleg nem 

áll rendelkezésre az intézményben. Az igazgatónő elmondta, hogy kiegészítő tananyagként 

szerepelhet a Ped. Programban és a Helyi Tanterv zongora tantervében, de biztosítani kell a 

hangszerhez való hozzáférést minden tanárnak. 

Az igazgatónő kérdezte, hogy van-e egyéb hozzáfűzni való. Hozzászólás hiányában szavazásra 

bocsátotta a Ped. Program és Helyi Tanterv módosításának elfogadását. 

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta a módosított Pedagógiai Programot és 

Helyi Tantervet 0 nem és 0 tartózkodással. 

6. napirendi pont:  

Aktuális teendők: Visszairatkozók listájának ellenőrzése, különös tekintettel az osztályba-

sorolás pontosságára. Tanítási napok egyeztetése, jelenléti ív és utazási költségekkel 

kapcsolatos táblázat leadása következő héten folyamatosan.  

Szabadság: az igazgatónő elmondta, hogy a nyári szabadság többségében június 28- augusztus 

18-ig tart. Egyéni szabadságigényeket egyeztetni kell az irodán. Szerdánként van ügyelet, 

illetve telefonon, e-mailben a szokásos kapcsolattartás működik. 
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Egyéb hozzászólás hiányában az értekezletet berekesztette. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

Nagy Lászlóné 

Iskolatitkár 

 

Ellenjegyezte: Tanai Róbert                           Kanta Gabriella 

 

Csömör, 2017. 06.21. 
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7.2. Jelenléti ív 
 



 27

 

Záradékok 

 

3/2017. sz. határozat 

mely készült a 2017. június 21-i értekezleten 
 
A tantestület a 2016/17-es tanévre szóló Éves beszámolót egyhangúlag elfogadta. 100 % igen 
szavazattal, 0 nem 0 tartózkodással. 
. 
 

Jegyzőkönyv vezető:                                                                                   A tantestület nevében: 

 

Nagy Lászlóné iskolatitkár                                                                          Tanai Róbert ig. hely 

 

 

Dátum: 2016. 06. 21. 

ph 

 

Ráduly Ildikó igazgató 

 

4/2017 sz. határozat 
mely készült a 2017. június 21-i értekezleten 

 
A tantestület a Pedagógiai Progam és Helyi Tanterv módosítását egyhangúlag elfogadta 100 % igen 
szavazattal, 0 nem 0 tartózkodással. 
. 
 
Jegyzőkönyv vezető:                                                                                   A tantestület nevében: 

 

Nagy Lászlóné iskolatitkár                                                                        Tanai Róbert ig. hely. 

 

 

Dátum: 2016. 06. 21. 

ph 

 

Ráduly Ildikó igazgató 
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5/2017 sz. határozat 
mely készült a 2017. június 21-i értekezleten 

 
A tantestület a Csömöri Krammer Teréz Zenei AMI SZMSZ módosítását egyhangúlag elfogadta. 100 
% igen szavazattal, 0 nem 0 tartózkodással. 
. 
 
Jegyzőkönyv vezető:                                                                                   A tantestület nevében: 

 

Nagy Lászlóné iskolatitkár                                                                          Tanai Róbert ig. hely 

 

 

Dátum: 2016. 06. 21. 

ph 

 

Ráduly Ildikó igazgató 

 
 
 

2017/6. sz. határozat 
mely készült a 2017. június 21-i értekezleten 

 
A tantestület a Házirend módosítását egyhangúlag elfogadta 100 % igen szavazattal, 0 nem 0 
tartózkodással. 
 
Jegyzőkönyv vezető:                                                                                   A tantestület nevében: 

 

Nagy Lászlóné iskolatitkár                                                                          Tanai Róbert ig. hely 

 

 

Dátum: 2016. 06. 21. 

ph 

 

Ráduly Ildikó igazgató 

 
 

 
 


