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Helyzetértékelés 

 

A  Csömöri Krammer Teréz Zenei AMI a 2017/2018. 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. 

 

A zeneiskola hangszerállománya megfelelő volt, az év során elsősorba a karbantartási munkákra 

helyeztük a hangsúlyt. Pianínóink többségében elöregedett állapotúak, folyamatos hangolást, 

javítást igényelnek. Fuvolák, csellók, harsonák, tenorkürtök javítását az évben folyamatosan 

végeztük, szükség szerint hangszertokok és hangszertartozékok megvásárlását biztosítottuk.  

 

A tanév eleji személyi változások trombita és szolfézs tanszakot érintették.  Egy fő pályakezdő, 

1 fő tapasztalattal rendelkező kolléga kezdte meg a szakmai munkát. Beilleszkedésüket a tanszak 

tanárai és az iskolavezetés segítette. 

 

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. Kiemelt programként valósítottuk meg az V. Fúvószenekari 

Találkozót, mely ebben az évben nemzetközi találkozóvá bővült - négy hazai fúvószenekar, két 

hazai mazsorettcsoport mellett - egy német és egy olasz együttes részvételével. Ifjúsági 

Fúvószenekarunk Olaszországban, Bologna környékén vett részt külföldi vendégszereplésen. 

Ifjúsági Vonószenekarunk Keszthelyen szerepelt és bővítette hazai kapcsolatait. Nemzetközi 

kamarazenei versenyen, Topolyán (Szerbia), cselló-együttesünk II. helyezést ért el. Tehetséges 

tanulóink – fuvola, zongora, mélyréz szakon - részt vettek az országos versenyeken. A nyolc 

résztvevő tanulóból öt tanuló jutott tovább a területi válogatókról az országos döntőbe.  Egyéb 

szervezésű országos zongoraversenyen egy növendékünk II. helyezést ért el a tavasz folyamán.  
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Szakirányú továbbtanulásra egy növendékünk jelentkezett harsona szakon és felvételt nyert a 

Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba.  

 

Beiskolázási időszakban minden tanszakunkon nagyszámú jelentkezés mutatkozott. Cselló 

tanszakon kevesebb számú jelentkező miatt pótbeiratkozást tartunk augusztus végén. 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 58 58 56  

Magánének 10 10 10  

Összesen 68 68 66  

Vonós-gitár Hegedű 24 24 23  

Brácsa 2 2 2  

Cselló 16 16 16   

Gitár 41 41 39  

Összesen 83 83 80  

Fúvós Fafúvós Furulya 4 Furulya 4 Furulya 4  

Fuvola  20 Fuvola  21 Fuvola  20 

Klarinét 8 Klarinét 8 Klarinét 8 

Szaxofon  8 Szaxofon  8 Szaxofon  8 

Összesen 40 Összesen 41 Összesen 40  

Rézfúvós Furulya 5 Furulya 6 Furulya 6  

Trombita 19 Trombita 17 Trombita 17 

Mélyréz 11 Mélyréz 11 Mélyréz 11 

 Összesen 35 Összesen 34 Összesen 34  

 Összesen 75 75 74  

Szolfézs – Ütő Szolfézs Zeneóvoda 13 Zeneóvoda 15 Zeneóvoda 14  

EK1 36 EK1 33 EK1 30  

Ütő 27 27 25 1 fő HHH(látássérült) 

 Összesen 76 75 69  

Összesen 302 301 289  



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 B 

tagozatos csoportok rendben működtek a félév során, az év végén összesen 21 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.  

Külső kapcsolatainkat bővítettük hazai és külföldi együttesekkel egyaránt: Olaszország, Finnország, 

Szlovákia, Keszthely, Mezőkövesd, Veresegyháza, Göd, Pécel, Fót.  

Két csoport CD felvételételének elkészítése folyamatban van: Kaméleon –ütőegyüttes és Krammer Big 

Band.  

1.4. Kiemelt célok megvalósulása, eredmények a 2017/18-as tanévben 

A célok meghatározása az Éves munkatervben került rögzítésre, kiegészítve a tanszakonkénti kiemelt 

feladatokkal.  

Kamaracsoportok és zenekarok munkájának továbbfejlesztése terén végzett munka:  

Big Band Találkozó (finn, szlovák együttesek részvételével), 

V. Fúvószenekari találkozó (nemzetközi -  német, olasz és 3 hazai együttes részvételével) 

Ifjúsági Vonószenekarunk vendégszereplése Keszthelyen  

2 minősítő verseny - Krammer Big Band csoportunk 

Cselló-kamara csoportunk Topolyán (Szerbia) II. helyezést ért el nemzetközi versenyen 

Zongora tanszakon Zongorista Találkozót szerveztünk áprilisban, melyen a Fóti Zeneiskola 

növendékei és tanárai vettek részt.  

Új tanszak bevezetésére engedélyt kaptunk: Népi hegedű és brácsa tárgyak oktatását szeptembertől 

megkezdhetjük. 

A tavalyi évben engedélyezett pengetős tanszakunk (jazz gitár/basszusgitár) és a vonós tanszakon 

belüli brácsa tárgyak oktatását megkezdtük, a tanulólétszám fokozatos bővítésére hangsúlyt fektettünk. 

Ennek köszönhetően a beiskolázási időszakban nőtt az érdeklődés és a beiratkozók száma.  

 

1.4.1. Tehetséggondozás, versenyeredmények 
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B tagozatosok száma 2017/18-es tanévben: 41 fő. (hegedű, cselló, 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:  

Nagyné Bartha Anna cselló kamaraegyüttes, Kanta Gabriella, Lázár Gáspár fuvola, Trázsi Erzsébet, 

Vallóné Nagy Anna, Rác-Bordás Laura – zongora, Hidegkuti Zoltán - Krammer Big Band, mélyréz 

szakos növendékek, Papp Gyula –korrepetítor. 

1.4.2.  Vizsgák eredményei, tanulmányi átlag 

Ebben a tanévben 16 tanuló tett hangszeres tanszakokon alapvizsgát. Az évvégi- és alap-

vizsgakövetelményeket a Helyi Tantervnek megfelelően teljesítették tanulóink. 

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

Osztályát folytatja:11 tanuló. 

Éves tanulmányi átlag: 4,71 

Esemény Területi hatálya Típus Részvétel típusa Eredmény 

Vonós zenei verseny 

Topolya (Szerbia) 

2018.03.10 

nemzetközi 

 

Zenei 

verseny 

Cselló 

kamaraegyüttes 

II. hely 

Esemény Területi hatálya Típus Részvétel típusa Eredmény 

XVII. Budapesti Big 

Band találkozó 

2017.11.12. 

országos Minősítő 

verseny 

Csoportos A. kat. Arany minősítés 

Tiéd a Steinway 

2018.12.09. 

regionális Tehetségkut

ató 

találkozó 

egyéni 1 fő Döntőbe jutás 

IX. Országos Jeney 

Fuvolaverseny 

2018.03. 

országos zenei 

verseny 

egyéni 

3 fő 

Oklevél 

XI. Országos Négykezes 

és Kétzongorás verseny 

2018.04.06-08 

országos zenei 

verseny 

egyéni 

2 páros 

1 páros döntőbe jutás 

Orbán György 

Zongoraverseny 

országos zenei 

verseny 

egyéni  

4 fő 

1 fő  

II. helyezés – Elnöki 

Különdíj 

V. Országos 

Mélyrézfúvós verseny 

2018. 04.20.  

2018.06.09-10. 

országos Zenei 

verseny 

egyéni 

6 fő 

 

3 tanuló országos döntőbe 

jutás 

Big Band Szakmai Nap 

2018.04.07. 

országos Minősítő 

verseny  

Csoportos A kategória Bronz 

minősítés 

Magyar zeneszerzők 

Műveinek 15. Jubileumi 

Hangverseny 

területi Szakmai 

találkozó 

egyéni 3 előadás 
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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: 2 új belépő tanár munkájának figyelemmel kísérése.   

Minősítő vizsga, ellenőrzés ebben az évben nem volt, 1 fő gyakornok minősítése folyamatban van. 

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: 24 fő.  

Belépő (új) pedagógus: 2 fő.  

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. 

12.1. Létszámgazdálkodás, alkalmazási feltételek 

 

Intézményünkben 16,25 engedélyezett státuszhelyen 16,25 státusz volt betöltve, 5 teljes állású, 19 

részmunkaidős pedagógus dolgozik. Cselló szakon korengedményes nyugdíj miatt megbízási 

szerződéssel foglalkoztatunk egy pedagógust.  

1 fő ütőtanár tanári diploma megszerzése teljesült ebben a tanévben. 

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), 



 9 

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 

 

A továbbképzési tervnek megfelelően vettek-vesznek részt pedagógusaink továbbképzésben: Forsman 

Zsuzsanna, Ráduly Ildikó, Antal Éva, Kálmán Andrea,  

Személyi változások: Bakos Tamás határozott idejű szerződése Hargitai Katalin GYES -idejének 

lejártával megszűnik. A tanszak zökkenőmentes átvételét a vizsgaidőszakban történt folyamatos 

egyeztetések és szülői értekezletek segítették. 

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 Zongorista 

Találkozó, fóti csömöri zeneiskolások és pedagógusok részvételével, és növendékeink részt vettek  a 

Veresegyházon rendezett zongorista találkozón. Vonószenekarunk Keszthelyen vendégszerepelt, a 

helyi, alapítványi művészeti iskola támogatásával. Megrendeztük az V. Fúvószenekari találkozót, 

melyet nemzetközi szintűvé emeltünk olasz és német zenekarok meghívásával. Emellett 3 hazai 

együttes és 2 mazsorett csoport vett részt a találkozón: Mezőkövesd Város Fúvószenekara, péceli Ossó 

János Fúvószenekar és a gödi Németh L. Zenei AMI Fúvószenekara, Twister Mazsorett csoport 

(Mezőkövesd), Gödi Mazsorett-csoport. 

 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 iskolaépület a  múlt tanév végén külső-belső energetikai fejlesztésen és felújításon esett át. Év 

közben szükség volt a nagy áthallás csökkentésére, melyet az új fűtéscsövek behelyezése okozott. Ezt 
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részben sikerült megoldani, festéssel a nyári időszakban még szeretnénk ezt javítani. A belső 

zenetermi ajtók cseréje szükséges lesz a következő időszakban, elsősorban az áthallás csökkentése 

érdekében. 

Eszközellátottságunk alapvetően megfelelő, elsősorban pianínóink vannak rossz állapotban. 

Remélhetőleg a tankerületi támogatásból megvalósuló új pianinó beszerzése előrelépést jelent ezen a 

területen. Fenntartói támogatásból szeretnénk 2-3 pianínó felújítását megvalósítani a szakmai munka 

érdekében. 

További célok: új tanszakok eszközszükségleteinek biztosítása, népszerű tanszakokon a hangszerhiány 

megszüntetése (fuvola, gitár), zenekari hangzás javítása érdekében basszusklarinét és alt-fuvola 

beszerzése. Kottatárunkat folyamatosan fejlesztjük fenntartói és alapítványi támogatásból. 

Technikai szükségletek:  hangversenytermi beépített mikrofonok beszerzését tervezzük, a zenekari, 

kamarazenei és minden tanszaki munka rögzítése érdekében. 

 

Tankerületi támogatásból 2 projektor beszerelése megtörtént, 3 új laptop és 2 új szeméyli számítógép 

beüzemelésre került. 

 

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, tavasz-záró rendezvényén fúvós és vonós, gitáros 

hangszeres növendékek léptek fel.  

 Aktív részvételt a község kulturális és hagyományőrző programjain. 

 Szlovák és Német Nemzetiségi Önkormányzatok 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 

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. 
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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. Vendégszereplés Bologna és környékén (Olaszország), Keszthelyen, Veresegyházon, 

Esztergomban 

2. Big Band találkozó (csömör) finn és szlovák együttesek részvételével 

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

4. V. Fúvószenekari találkozó  

5. II. Zongorista találkozó (Csömör) 

6. XVI. kerületi rendezvények 



 

5. Megvalósított programok 

5.1. Tanszaki beszámolók 

Hivatkozott dokumentum: tanszakvezetők évvégi beszámolói, munkaközösségi megbeszélések. 

 

5.1.1. Zongora-magánének tanszak 

Vezető: Vallóné Nagy Anna 

Zongora tanszak: 

A tanszakon személyi változás nem volt. A korrepetíciót két tanár végzi.  

Tehetséggondozás: 

Az I. félév legfontosabb eseménye a tanszakon a Ferenczy György Zongoraverseny volt, melyre 

iskolánkból két növendék vett részt: Podmaniczky Nóra (Trázsi Erzsébet növendéke) és Szikszay 

Levente (Vallóné Nagy Anna növendéke). Összesen 28 országból érkeztek a versenyzők, többek közt 

Bakuból, Moszkvából, Franciaországból és Németországból. Szikszay Levente ebben az erős 

mezőnyben dicséretet kapott. 

1 növendék Szikszay Levente (dec. 9-én)  részt vett a Szent István Király Zeneművészeti 

Szakgimnázium által évente szervezett „Tiéd a Steinway” című tehetségkutató koncerten.  

II. félévben szervezett versenyek: Szentendrén az Országos négykezes és kétzongorás verseny 

válogatója, két páros indult, egy páros (Podmaniczky Nóra és Garadnai Réka)  továbbjutott az 

országos döntőbe. Felkészítő tanár: Trázsi Erzsébet. 

Április 27-28-án Szentendrén, az Orbán György+  zongoraversenyen négy növendék vett részt. Egy 

növendék (Szikszay Levente) II. helyezést ért el az országos versenyen. 

Május 10. Veresegyházán „Magyar szerzők zongoraművei” című rendezvényen 1 zongoranégykezes 

és 2 növendék lépett fel. A koncertet követő megbeszélésen és vendéglátás során, szakmai 

tapasztalatcserére és ismerkedésre volt lehetőség más zeneiskola pedagógusaival. 

Márciusban „B”-s meghallgatáson vettek részt növendékeink. B tagozatosok száma: 2 fő. 

Év végén sikeresen lezajlottak a növendékkoncertek és a zongoravizsgák is. Szükség szerint 

osztályfolytatás engedélyezése megtörtént, néhány tanuló másik tanszakon folytatja tanulmányait. 

Május 31.-én Szikszay Levente és Schrantz Máté akadémiára felvételiző diák közös zongorakoncertet 

adott.ban.  

                                                                                        

Programok:  

Az első és második félévben több kisebb-nagyobb fellépés, esemény színesítette, melyeken a zongora 

tanszak képviseltette magát: Krammer Nap, Idősek versmondó ünnepe, Okt. 23.-i ünnepség, 
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Karácsonyi Koncert, Cinkotai Adventi koncert, kiállításmegnyitók, Március 15-i ünnepség, 

Tavaszköszöntő Est, Film-Zene koncert, Csömöri Napok. Tanári koncerten léptek fel 

zongoratanáraink.  

Kiemelt eseméyn:Zongorista Találkozó és Szakmai nap - április 23-án a Fóti Zeneiskola zongora 

tanszakával. helyszín: Művelődési Ház Csömör. Közös koncertet és interaktív foglalkozás, melyet 

Antal Gábor, a Marczibányi téri Kodály Zeneiskola zongoratanára tartott improvizáció témakörben.  

Korrepetíció:  

Az első félévben jelentkező nehézségeket a II. félévre többnyire sikerült megoldani. A 

korrepetítoroknak saját időbeosztásukat pontosítani kell és folyamatos egyeztetésre van szükség a 

tanszakok tanáraival. 

Magánének tanszak: 

Magánének tanszakon személyi változás nem volt. Szép és színvonalas volt az ének tanszaki koncert. 

Jól felkészült növendékek szerepeltek változatos, színes műsorral. Ezen kívül a Magánének tanszak 

növendékei felléptek kiállítás megnyitókon, Idősek Versmondó Ünnepén, október 23. ünnepségen, 

Cinkotán, Karácsonyi Koncerten, Tavaszköszöntő Esten, kiállítás megnyitókonönálló Musical estet 

adtak és a nyár időszakban is fellépnek növendékeink a Művelődési Ház programjaiban. Részt vettek a 

Film-zene koncerten több énekes produkcióval. 

 

Tanulói létszámadatok: 

B tagozatosok száma: 2 fő zongorista  

Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 68 tanuló 

Zongora: 58 fő  

Magánének: 10 fő 

Félévi vizsgát tett: 68tanuló 

 zongora 58 tanuló 

 magánének 10 fő 

Év végi vizsgát tett 66 tanuló 

 zongora 56 tanuló 

 magánének 10 fő 

Eszközbeszerzés: Zongorák, pianínók hangolása az év során 2 alkalommal történt meg. Várható egy új 

pianínó beszerzés tankerületi támogatásbaól. Szükséges a meglévő pianínók fokozatos nagyobb 

mértékű javítása, karbantartása. 
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5.3.2. Vonós-gitár tanszak 

 

Felelős: igazgató 

Személyi feltételek: A tanév első félévében személyi változás nem volt. Salgó Márta 

gyakornokminősítési eljárásban vesz részt. 

Létszámváltozás:  

Hegedű tanszakon a létszámban volt némi változás, de a csökkenő tendenciát megállítottuk új 

jelentkezők felvételével. B tagozatosok száma: 2 fő. Következő évben Hargitai Katalin GYES GYED 

idejének lejárta után visszatér és Bakos Tamás növendékeit veszi át, kiegészítve új növendékekkel, 

naygobb óraszámban.  

Cselló tanszakon a létszám jelenleg megfelelő volt, de a beiskolázási időszakban kevesen jelentkeztek 

erre a szakra. Pótbeiratkozással és a leendő elsősök aktívabb bevonásával lehetőleg év elejére 

szeretnénk rendezni a létszámot. B tagozatosok száma: 1 fő. Cselló-kamaraegyüttesünk részt vett 

zeneiskolai és települési rendezvényeken egyaránt. Topolyán (Szerbiában) II helyezést ért el cselló 

kamaracsoportunk egy nemzetközi zenei versenyen. (2018.03.10) 

A félévi beszámolók, vizsgák rendben lezajlottak, hegedű, cselló, gitár tanszakon egységes elvárások 

mentén, megfelelő színvonalon teljesültek. 

Zenekarok:  

Tücsök zenekar és IFI zenekar aktívan részt vett a zeneiskolai és települési rendezvényeken. 

Színvonalas és kiegyensúlyozott munkát mutattak a félév során. A zenekari hegedűsök főtárgy-tanári 

segítése többségében a második félévben javult. Továbbra is fontos feladat, hogy a zenekari munkát 

népszerűsítsük a szülők és tanulók felé egyaránt. A II. félévben a Csömöri Virtuózok koncert mellett 

Keszthelyen vettek részt IFI zenekarosaink vendégszereplésen, melyet Nagyné Bartha Anna vezetett 

és Kanta Gabriella fuvolatanár a program megvalósítását segítette.  

 A gitárzenekar vezetését Antal Éva végezte. Több alkalommal felléptek községi és zeneiskolai 

rendezvényeken. Kiegyensúlyozott és színvonalas szakmai munkát végeztek egész évben.  

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

vizsgakoncerteken, B tagozatos meghallgatáson, kiállításmegnyitókon, Tavaszköszöntő koncerten 

Kiemelt program: Csömöri Virtuózok zenekari koncert és Keszthely vendégszereplés. Tanáraink 

felléptek a márciusi Tanári Hangversenyen. 

Tehetséggondozás: B tagozatosok száma 3 fő (2 hegedű, 1 cselló). Részt vettek növendékeink a B 

tagozatos meghallgatáson félévente egy alkalommal. 

Megvalósult programok: 

 Krammer Nap- Zenei Világnapi koncert 
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 Alapítványi tanári koncertek 

 tanszaki koncerteken, vizsgakoncerteken,  

 Csibe-koncert, Mikulás koncert, Karácsonyi Hangversenyen, Tavaszköszöntő Est 

 Csömöri Virtuózok zenekari koncertek 

 Vendégszereplés Keszthelyen 

Létszámadatok: Vonós-gitár tanszak év eleji létszám: 88 tanuló  

 hegedű 24 fő 

 brácsa 2 fő 

 cselló 16 fő 

  gitár 41 tanuló  

Félévi vizsgát tett: 84 fő 

 hegedű  25 

 brácsa  2 fő 

 cselló  16 fő  

 gitár 41 fő 

Évvégi vizsgát tett: 80 fő 

 hegedű 23 fő 

 brácsa 2 fő 

 cselló 16 fő 

 gitár 39 fő 

Alapvizsgát tett 5 fő.  

Az év során hangszerjavításokat és karbantartást valósítottunk meg. 
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5.3.3. Fúvós tanszak 

Vezető – Kovács Jenő 

A fúvós tanszakon az első félév rendkívüli esemény nélkül, nyugodt körülmények között zajlott. Toldi 

Károly növendékeit Rozbora Ádám vette át. Ádám jelenleg a Liszt Ferenc ZE harmad éves hallgatója. 

Jelenleg gyakornokként végzi feladatait. Személyében elhivatott, pozitív pedagógust ismertünk meg. 

Félévi és évvégi vizsgáink minden tanszakon rendben lezajlottak, kiegyenlített magas színvonalat 

nyújtottak növendékeink. Tanszakunkon a második félév is eseményekben gazdag volt. Kiemelt 

program: V. Fúvószenekari Találkozót, amelyen öt zenekar, és kettő mazsorett csoport vett részt. 

Ennek megszervezésében és lebonyolításában az egész iskola részt vállalt, melyet ezúton köszönök 

meg a fúvós tanszak nevében 

Fuvola tanszakon az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalon dolgoztak kollégáink. 

Rendszeresen részt vettek zeneiskolai rendezvényeken és a zenekari munkában is aktívak. A fuvola 

kamaraegyüttes négy fővel működött, és a második félévben négy új művet tanultak meg, amiket a 

Tavaszköszöntőn és a Filmzene koncerten hallhattunk, valamint az ütősökkel is játszottak együtt. Az 

év végi vizsgán színvonalasan szerepeltek a gyerekek, mind a két tanárunk lelkiismeretes pedagógiai 

munkát végez. Az Országos Jeney Fuvolaversenyen 3 növendék vett részt. 

Klarinét-szaxofon tanszakon 4 növendék tett ebben az évben alapvizsgát. A tanulók életkorából 

fakadóan igen nagy az iskolai-középiskolai leterheltség, ami a gyakorlás rovására is megy. Ezzel 

együtt a zenekari munkában nagyon aktív a tanszak. A tanszakon idén négyen tettek alapvizsgát, 

hárman klarinéton, illetve Szolnay Kollár Ábel szaxofonon. Az alapvizsgázott növendékek jövőre 

kamaratanszakon folytatják, illetve szaxofon főtárgyon. Külön öröm számomra, hogy idén egy 

növendék szoprán-szaxofonozni kezdett, így a szaxofon család minden tagja jelen van. Sajnos itt 

jegyezném meg, hogy egyelőre nem sikerült a basszusklarinét beszerzése.  

Trombita tanszakon kiemelt feladat, hogy a nagyobb növendékeket megtartsuk, illetve a zenekari és 

a Krammer Big Band munkájába bevonjuk őket. Növendékek szépen szerepeltek az év végi 

vizsgákon. Jövőre egy trombitás növendék bekerül a Krammer Big Bandbe.  Tanáraink részt vettek az 

I. Rézfúvós Szakmai találkozón Nagytarcsán 2018.03.01-én. 

Mélyréz tanszakon megfelelő tanulólétszámmal indult az év. Egy harsonás tanuló tett sikeres felvételi 

vizsgát február-március hónapban. A mélyréz tanszak eredményei között említeném, hogy ismét két 

tanuló kezdi meg a Krammer Big Bandben a munkáját, ők Veres András és Gantner Bálint. 

Tehetséggondozás: 

Az Országos Jeney fuvolaverseny területi válogatóján 3 növendék vett részt. Felkészítő tanárok: Lázár 

Gáspár és Kanta Gabriella. Országos Mélyrézfúvós versenyen 4 növendék indult, ebből 3 bejutott az 

országos döntőbe. Felkészítő tanár: Hidegkuti Zoltán. 
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B tagozatosok száma:7 fő. Egy harsonás növendék (Donáth Gergő Flórián) nyert felvételt a Bartók 

Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Felkészítő tanár: Hidegkuti Zoltán. 

Zenekarok, kamaracsoportok: 

A Corvin Kamara megfelelő létszámmal kezdte meg a tanévet. A próbák időpontja szombat 9-10 ig. 

A félévben vállalt két fellépésükett szépen teljesítették, összeszedett munkájukkal sikeresen dolgoztak 

a félévben. Az idei tanévben nagy létszámmal működött a kamaracsoportunk. A második félévben egy 

darabot tanultak, amit háromszor is előadtak. Emellett közös befújógyakorlatokat végeztek, amivel 

összeszokottabbá váltak, javult az intonációjuk. 

 

A Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar szombati napokon próbált ebben az évben is. Az együttes év 

elején Olaszországban járt és a településen kívül Cinkotán, XVI. kerület augusztus 20-i rendezvényén 

és a Pető Intézetben is szerepelt az I. félév során. II. félévben felléptek Cinkotán március 15-i 

ünnepségen, Csömöri Napokon, Sváb majálison. Repertoárjuk színes, indulók és hagyományos 

fúvószenekari darabok mellett könnyedebb stílusú művekkel is készülnek. Mint a bevezetőben 

említettem, idén kiemelte feladat volt a fúvószenekari találkozó megszervezése, illetve az azon való 

szereplés. Büszkék lehetünk a fúvószenekarunkra, annál is inkább, mert nekünk egyenlőre nincsen 

olyan nagyszámú felnevelt és visszajáró tagunk, mint a többi résztvevő zenekarnak, és ennek ellenére 

is szépen szólt a zenekar. Meghívott hazai vendégek. péceli, mezőkövesdi, gödi zenekarok és 

mazsorettek Gödről, Mezőkövesdről, két külföldi együttes Olaszországból és Németországból. 

Térzenét és közös koncertet adtak a csoportok. A második félévben nyolc alkalommal szerepelt a 

zenekar, ezek között voltak községi felkérések, valamint XVI. kerületi fellépések. Ez a nyolc alkalom 

elég magas fellépési szám, és mindezt úgy, hogy hét új művet tanultak meg. A zenekar júliusban 

Bánkra utazik egy ötnapos táborra. 

 

Krammer Big Band első félévi kiemelt feladata volt a XVI. Budapesti Big Band Találkozón való 

részvétel. Ezen a minősítő versenyen a csoport »A« kategóriában nevezett. Az eredmény »A« kategória 

arany minősítés lett. Emellett Esztergomban, Repülőtéren- Ferihegy léptek fel és egy szlovák és finn 

zenekarral adtak közös koncertet Big Band Nap keretében Csömörön. Az együttes meghívást kapott 

Finnországba egy Big Band találkozóra. Csömörön a művelődési házban Csömöri Hangok 

rendezvényen léptek fel. A II. félévben a Magyar Jazzszövetség által megrendezett Big Band 

versenyen »B« kategóriában bronz fokozatot szerzett. Az elmúlt évek minősítéséhez képest most nem 

volt amatőr kategória, hanem mindenkit egyformán értékeltek. Emiatt Hidegkuti Zoltán, és mások is 

kezdeményezték, hogy állítsák vissza a megszokott értékelést, nem teljesen korrekt egy professzionális 

zenekarhoz mérni egy zeneiskolai együttest. A minősítő koncerten kívül fellépett az együttes a Syma 
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Csarnokban, a Tavaszköszöntő Esten, a Csömöri Falunapon. Folyamatban van a CD készítése, jelenleg 

a szólók, illetve a stúdió munkák vannak hátra, előreláthatólag őszre készül el. A Big Band augusztus 

8-12-ig Finnországban vesz részt egy zenei fesztiválon. 

Fontosabb programjaink: 

Március 14   Ünnepség, Csif 

Április 14   Tavaszköszöntő est 

Május 1   Szlovák Majális, Csif 

Május 13   Sváb Majális, Csif 

Április 7    Minősítés, Krammer Big Band 

Április 14   Tavaszköszöntő 

Május 5   Syma Csarnok, Krammer Big Band 

Május 16   Filmzene koncerten 

Május 26   Falunap, Csif 

Május 27   Falunap, Krammer Big Band 

Június 3   Fúvószenekari találkozó 

Június 4    Emlékhely avató, Csif 

Június 5   Óvoda, Corvin 

 

Tanulói létszámadatok: 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 75 tanuló 

Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 35 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 40 fő. Ezekből furulyán tanul 9 

fő.   

Félévi vizsgát tett: 75 tanuló 

 furulya  6 fő  

 trombita 17 fő 

 mélyréz 11 fő                        Rézfúvós: 34 fő 

 furulya 4 

 fuvola 21 fő  

 klarinét 8 fő 

 szaxofon 8 fő                         Fafúvós: 41 fő 

Évvégi vizsgát tett: 74 tanuló 

 furulya  6 fő  

 trombita 17 fő 

 mélyréz 11 fő                        Rézfúvós: 34 fő 

 furulya 4 

 fuvola 20 fő  

 klarinét 8 fő 

 szaxofon 8 fő                         Fafúvós: 40 fő 
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5.3.4. Szolfézs-ütő tanszak 

Vezető – Tanai Róbert 

A tanév személyi változással indult. Kálmán Andrea kezdte meg a munkát szeptemberben, így már 

négyen látjuk el a zeneiskola gyarapodó növendéklétszámának elméleti oktatását. Az idén talán 

nagyobb arányban sikerült óráinkat a zeneiskolai helyszínre tennünk, mint korábban, így mindenképp 

magasabb a zeneiskolai szolfézs terem kihasználtsága. Minden kolléga tanít a zeneiskolai helyszínen. 

A Cserkészházban történő oktatást az általános iskola felújítása is nehezítette az ősz folyamán. 

Részt vettünk a zeneiskola különböző rendezvényein, májusban megtartottuk a tanév végi vizsgákat. 

Sikeres Szolfézs-napi rendezvényt tartottunk, Kálmán Andrea irányításával. Köszönjük Nagy Lászlóné 

Bartha Anna segítségét, az „élő” muzsikát, a vendégművészt, a kamaracsoport felkészítését. Színes, 

élő, információgazdag program volt, szülők, gyerekek egyaránt örömmel vettek részt benne. Forsmann 

Zsuzsa az egyéni felzárkóztatásban különösen kimagasló munkát végzett az év során. 

Az idén egy diákunk folytatja zenei tanulmányait zenei szakgimnáziumban. Szolfézsból is sikeres 

vizsgát tett. Jövőre előreláthatólag ketten fognak felvételizni.  

13 fő tett alapfokú tanulmányokat lezáró szolfézs írásbeli vizsgát.    

A szolfézs terembe az év során több polc beszerelése megtörtént és év végén egy projektor is 

beüzemelésre került.  

B tagozatosok vizsgája, meghallgatás a félévente egy alkalommal rendben lezajlott. 

 

Ütő tanszak: A félévi és évvégi vizsgák rendben lezajlottak. Személyi változás nem volt. 

Ütőhangszeres növendékek részt vettek a zenekari munkában, Kaméleon ütőegyüttes feladataiban. 

Fellépések: Csibe koncert, Mikulás koncert, Csömör Hangjai – Kaméleon, Hyginett Karácsonyi műsor 

– Kaméleon, Karácsonyi hangverseny, Cinkotai Adventi koncert, Tavaszköszöntő est, Csömöri 

Virtuózok koncert, Film-Zene koncert. Kiállítás megnyitók, Csömöri Napok, nyári programok. 

Tanáraink felléptek tanári konceren mindkét félévben. 

Létszámadatok: Év eleji létszám 76 fő 

 Ütő tanszak 27 fő 

 EK1 36 

 zeneóvoda 13 

Félévi vizsgát tett: 75 fő 

 Ütő tanszak 27 fő 
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 EK1 33 

 zeneóvoda 15 

Évvégi vizsgát tett: 69 fő 

 Ütő tanszak 25 fő 

 EK1 30 

 zeneóvoda 14 

 

Csoportok:  

1 zeneóvodai csoport (Ráduly I.) 

3 EK1 kis-előképző csoport (Ráduly I. Kálmán A. ) 

3 EK2 hangszeres előképző csoport (Tanai R.,Kálmán A., Forsman Zs.,) 

3 első oszt. csoport (Kálmán A. Forsman Zs.) 

3 második oszt. csoport (Kálmán A. Tanai R.)  

2 harmadik osztály (Forsman Zs. Tanai R.) 

1 negyedik (Tanai R.) 

1 Zenetörténet-zeneismeret (Forsman Zs.),  

3 „B” tagozatos csoport (Kálmán A. Ráduly I. Tanai R.)   

1 felzárkóztató csoport (Forsman Zs. Tanai R.). 

Összesen: 21 csoport 

 

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 

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

rögzítjük. 

6.2. Továbbtanulási eredmények 

 

Idén egy fő tett sikeres felvételi vizsgát a Bartók Béla zeneművészeti Szakgimnázium harsona szakára. 
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7. Mellékletek 

7.1. Jegyzőkönyv kivonat 

Készült: 2018.06.18-án 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. Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás: Felelős: Békés IstvánAz elmúlt tanév értékelése, 

kiemelt szakmai célkitűzések megvalósítása, megoldandó feladatok, beiskolázási folyamat 

eredménye 

2. Intézményi Értékelési Szabályzat vitája, elfogadása 

3. Az év értékelése – Felelős: igazgató 

4. Tanszakvezetők beszámolója 

5. Honvédelmi Intézkedési terv 

6. Személyi változások, szükségletek, egyeztetés, E-napló 

7. Hangoló tábor  

8. Egyéb, aktuális teendők, szabadság kiadásának rendje. 

 

A tantestület  100%-ban elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. napirendi pont: A felelősök megtartották a Tűzvédelmi- és munkavédelmi oktatást.  

 

2. napirendi pont: Intézményi Értékelési Szabályzat 

Jegyzőkönyv kivonat csatolva az IÉSZ-hoz. Záradékolva. 

 

3. 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: 

Fúvószenekari találkozó, Big Band Találkozó, Zongorista Találkozó, külföldi utazás 

Olaszországba, Tavaszköszöntő Est és Karácsonyi hangverseny, Kezsthelyi vendégszereplése a 
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Vonószenekarnak, 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, elektromos és basszusgitár,  

hegedű-cselló tartozékok beszerzése, kottatár-bővítés, fuvolák, harsonák, kürtök folyamatos 

javítása, zongorahangolások valósultak meg fenntartói, önkormányzati és alapítványi 

támogatással.  

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, Fúvószenekari találkozó megszervezését, CD lemezek kiadását, külföldi és hazai 

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. 

Fejlődött a trombita tanszak, cselló tanszak létszámát bővíteni kell, a hegedű tanszak létszáma 

most megfelelő. Új tanszakok: Pengetős tanszakok mellett a következő évtől népi hegedű, 

brácsa szak indulhat, amennyiben lesz megfelelő pedagógus. 

Belső ellenőrzés tapasztalatai: a legfontosabb a megbízhatóság és pontosság, szakmai 

felkészültség és a javításra, fejlődésre való készség. Alapvetően kiegyensúlyozott szakmai 

munka jellemzi az iskolát, de az egyéni vagy tanszaki megbeszéléseken felmerült gondok 

megoldásában együttműködést vár el a kollégáktól.  

Beiskolázási folyamat rendben lezajlott, megfelelő létszámmal indulnak a tanszakok, cselló 

tanszakon kell év elején pótbeiratkozást kezdeményezni, szervezni. Az iskola létszáma bővült, 

az Alapító Okiratban a maximális tanulólétszám emelésének engedélyezésével párhuzamosan. 

Eszközfejlesztés: projektorok, laptopok kerültek beüzemelésre. A következő tanévtől ezek már 

mindenki számára használhatók, teljes vagyoni felelősségvállalással. 

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

értékelésüket, beszámolójukat. 

 

Vallóné Nagy Anna, Tanai Róbert, Kovács Jenő és Ráduly Ildikó elmondták a tanszakok éves 

munkáját, programokat, várható feladatokat.  A tanszaki beszámolók kiegészítését a zenekari 
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vezetők megtették: Hidegkuti Zoltán, Szabó Péter, Trázsi Erzsébet Magánének tanszak 

munkáját Bíró-Borbás Ágnes, ütőtanszak munkáját Széki József és Egri Márton tanárok 

értékelték. 

Személyi változások: szolfézs szakon Kálmán Andrea kezdte meg a munkát, trombita 

tanszakon Rozbora Ádám. Zenekarok vezetésében nem volt változás ebben az évben, ami 

segítette a színvonalas szakmai munkát. 

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

tantestület. 

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta az év végi beszámolót. 25 igen 0 nem és 

0 tartózkodással. 

 

 

5. Honvédelmi Intézkedési terv 

Az igazgatónő elmondta az intézkedési terv lényegét, fontosabb elemeit. Hozzászólás 

hiányában kérdezte a tantestületet, hogy elfogadja – e dokumentumot?  

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta a Honvédelmi Intézkedési Tervet, 25 

igen 0 nem és 0 tartózkodással. 

 

6.  napirendi pont: Várható személyi változások a következő tanévben. Az igazgatónő elmondta, 

hogy Hargitai Katalin GYES-GYED idejének lejártával visszajön iskolánkba hegedű-brácsa 

tanárként. Egyúttal megköszönte Bakos Tamásnak az itt töltött évek munkáját és sok sikert 

kívánt a Sóskúti munkához.  

7. napirendi pont Hangoló Tábor Augusztus 28-31- között lesz. Programegyeztetésére Kanta 

Gabriellát kérte, illetve a kollégák gondolják át a napokat. Ennek egyeztetése a jövő héttől 

folyamatosan zajlik. 

 

8. 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. Kérte a tantestületet, hogy az E-

Kreta továbbképzési programot mindenki végezze el, majd a nyár közepétől folyamatosan áttér 

az iskola az E-napló használatára. Néhány szóban részletezte az ezzel kapcsolatos, várható 

feladatokat. 
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Szabadság: az igazgatónő elmondta, hogy a nyári szabadság többségében június 27- augusztus 

21-ig tart. Egyéni szabadságigényeket egyeztetni kell az irodán. Szerdánként(két hetente) van 

ügyelet, illetve telefonon, e-mailben a szokásos kapcsolattartás működik. 

Egyéb hozzászólás hiányában az értekezletet berekesztette. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

Nagy Lászlóné 

Iskolatitkár 

 

Ellenjegyezte: Tanai Róbert                           Kanta Gabriella 

 

Csömör, 2018. 06. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Jelenléti ív 
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Záradékok 

5/2018 sz. határozat 

mely készült a 2018. június 18-i értekezleten 

 

A tantestület  a 2018/19. tanévtől bevezetésre kerülő Intézményi Értékelési Szabályzatot 

módosításaival véleményezte és egyhangúlag elfogadta 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással. 
 

 

 

 

Ph. 

 

Aláírás: 

Ráduly Ildikó igazgató 

 

 

 

Csömör, 2018. június 18. 

 

6/2018. sz. határozat 

mely készült a 2018. június 21-i értekezleten 

 

A tantestület a 2017/18-as tanévre szóló Éves beszámolót egyhangúlag elfogadta: 25 igen szavazattal, 

0 nem 0 tartózkodással. 

. 

 

Jegyzőkönyv vezető:                                                                                   A tantestület nevében: 

 

Nagy Lászlóné iskolatitkár                                                                          Tanai Róbert ig. hely 

 

 

Dátum: 2018. 06. 18. 

ph 

 

Ráduly Ildikó igazgató 
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7/2017 sz. határozat 

mely készült a 2018. június 18-i értekezleten 

 

A tantestület a Honvédelmi Intézkedési Tervet egyhangúlag elfogadta 27 igen szavazattal, 0 nem 0 

tartózkodással. 

. 

 

Jegyzőkönyv vezető:                                                                                   A tantestület nevében: 

 

Nagy Lászlóné iskolatitkár                                                                        Tanai Róbert ig. hely. 

 

 

Dátum: 2018. 06. 18. 

ph 

 

Ráduly Ildikó igazgató 

 

 


