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Helyzetértékelés 

 

A  Csömöri Krammer Teréz Zenei AMI a 2018/2019. 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 bővült az év során: a kormányzati hangszervásárlási program 

első ütemében jó minőségű hangszereket kapott zeneiskolánk: 1 db Yamaha pianínót, 2 db 

harsonát, 2 db trombitát, 1 db euphoniumot, 2 db fuvolát, 1 db szaxofont, 1 db klarinétot, 1 db 

basszusklarinétot, 2 brácsát, 1 db csellót, 3 db hegedűt, 2 db gitárt, kisebb 

ütőhangszertartozékokat. Értékük összesen kb. 4,4 millió Ft. 

 

Emellett hangszerjavítások, hangolások, hangszertokok és tartozékok beszerzése folyamatosan 

zajlott az első és második félévben. Komoly fejlődést valósítottunk meg pianínók felújításával, 

vonós és fúvóshangszerek javításával, melyet tankerületi forrásból valósítottunk meg.  

 

Alapítványi forrásból basszusgitár erősítőt, hangszertartozékokat, tokokat vásároltunk, illetve 

részben zongora hangolások és más hangszerek javításainak biztosítását vállaltuk.  

 

A tanév eleji személyi változásokat az új tanszak – a népzene (népi hegedű, brácsa) – 

beindítása okozta.  Egy fő tapasztalt kolléga kezdte meg a szakmai munkát. Beilleszkedését a 

vonós tanszak tanárai és az iskolavezetés segítette.  A félévi és év végi vizsgák magas 

színvonalúak voltak, és növendékeink a Csömöri Napok keretében is felléptek a második 

félévben. A beiratkozási időszakban bővülő tanulólétszámmal számolhattunk. 

 

Az előző tanévben bevezetett jazz-gitár, jazz-basszusgitár tanszakon – idén - 7 fő kezdte meg a 

tanulmányait, fokozatos bővülés tapasztalható ezen a tanszakon is. Az év végi vizsgák magas 

színvonalon zajlottak, a beiskolázási időszakban erősödött az igény ezekre a tantárgyakra is.  
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A zeneiskolai növendékek, csoportok, zenekarok rendszeresen részt vettek Csömör kulturális és 

hagyományőrző programjain, illetve a zeneiskola hagyományos rendezvényein is. Kiemelt 

programként valósítottuk meg az V. Vonószenekari Találkozót, melyen a XVI. kerületi 

zeneiskola Stringendo együttese, a gödöllői Gyermek Vonószenekar, a kistarcsai Tücsökzenekar 

és a csömöri Tücsök és Ifjúsági Vonószenekar szerepelt. Emellett Zongorista-, Fuvolista- és 

Csellista találkozót szerveztünk az évben. Fúvószenekarunk és Krammer Big Band csoportunk 

Csehországban, Ceska Kamenicében vett részt fúvószenekari találkozón és Big Band minősítő 

fesztiválon, ahol Bronz minősítést ért el big band csoportunk. Cselló kamaraegyüttesünk II. 

Regionális Csellóegyüttes Fesztiválon Budapesten, gitárzenekarunk pedig a Klasszikus 

Gitárzenekarok XI. Fesztiválján Debrecenben. Tehetséges tanulóink – fuvola, zongora, rézfúvós 

szakon vettek részt az országos, megyei versenyeken: Papp Lajos zongoraversenyen 3 fő - 

eredmény 1 fő Dicsérő Oklevél, Pest megyei ütőhangszeres versenyen 1 fő, Pest megyei rézfúvós 

versenyen 9 fő indult - eredmény 2 fő I. helyezés, 2 fő III. helyezés és tanári különdíj, I. 

Szentendrei Minősítő Fuvolaversenyen 1 fő arany, 1 fő ezüst minősítéssel zárt. Egy fő sikeres 

felvételi vizsgát tett szakirányú továbbtanulásra zongora szakon a Szent István 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. 

 

 

Az év során vezetői- és teljeskörű intézményi tanfelügyelet zajlott: mindkét esetben kiemelkedő 

eredménnyel és értékeléssel zárt az intézmény. gyakornoki minősítő vizsgát tett sikeresen Salgó 

Márta az első félévben, második félévben mesterpedagógusi minősítő eljárásban vett részt 

Ráduly Ildikó igazgató, melyet 98 %-os eredménnyel zárt. 



 

1. Szakmai munka áttekintése 

1.1 Statisztikai adatlap, létszámadatok 

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 61 60 57 1 HH 

Magánének 13 12 12  

Összesen 74 72 69  

Vonós-gitár Hegedű 22 22 23  

Brácsa 3 3 2  

Cselló 14 14 15  

Gitár 33 33 33 1 HH 

Jazz-

gitár/bassz

usgitár 

7 7 6  

 Népzene 5 5 5  

Összesen 84 84 84  

Fúvós Fafúvós Furulya 5 Furulya 5 Furulya 4  

Fuvola  20 Fuvola  20 Fuvola  19 

Klarinét 7 Klarinét 7 Klarinét 8 

Szaxofon  9 Szaxofon  9 Szaxofon  9 

Összesen 41 Összesen 41 Összesen 40  

Rézfúvós Furulya 8 Furulya 8 Furulya 8  

Trombita 17 Trombita 17 Trombita 17 

Mélyréz 10 Mélyréz 10 Mélyréz 10 

 Összesen 35 Összesen 35 Összesen 35  

 Összesen 76 76 75  

Szolfézs – Ütő Szolfézs Zeneóvoda 13 Zeneóvoda 14 Zeneóvoda 13  

EK1 28 EK1 28 EK1 27  

Ütő 31 31 31 1 fő HHH(látássérült) 
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 Hivatkozott dokumentum:  Tantárgyfelosztás, Statisztika, Éves munkaterv, Vizsganaplók, Vizsgajegyzőkönyvek 

 

 Összesen 72 73 71  

Összesen 306 (2 fő 2 tanszakos) 305(3 fő 2 

tanszakos) 

299 (3 fő 2tanszakos)  



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 esetében csoportösszevonást kért a fenntartó, de a tapasztalatok alapján ez nem 

volt kellően megfelelő a minőségi és differenciált emelt szintű oktatás megvalósítása szempontjából. 

Ennek megfelelő kialakítására és helyi tantervünkben meghatározott célkitűzések teljesítésére a 

következő tanévben nagy figyelmet fordítunk. Az év végén összesen 16 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: Csehország, Keszthely, 

Mezőkövesd, Gödöllő, Kistarcsa, Veresegyház.   

1.4. Kiemelt célok megvalósulása, eredmények a 2018/19-es tanévben 

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

feladatokkal.  

1. Új tanszak - népzene, azon belül népi hegedű, népi brácsa bevezetéséhez kapcsolódó feladatok: 

tanulólétszám biztosítása, szakmai munka megerősítése. 6 tanulóval, kimaradó nélkül, magas szakmai 

színvonalon zajlott a munka. Félévi és év végi vizsgák mellett település hagyományőrző rendezvényén 

is fellépett a növendékekből alakult kamaracsoportunk. 

2. Jazz-gitár/basszusgitároktatáshoz a szükséges eszközök beszerzése megvalósult, néhány 

kiegészítő, oktatást segítő eszköz mellett, tanulólétszámunk bővült és magas szakmai színvonalon 

zajlottak az év végi számonkérések. 

3. Kamaracsoportok és zenekarok munkájának fejlesztése folyamatos. (Lsd. Helyzetértékelés és 

tanszaki beszámolók) 

 4. Tehetséggondozás területen növendékeink hazai és nemzetközi versenyeken minősítő 

fesztiválokon vettek részt. (Lsd. Helyzetértékelés és tanszaki beszámolók) 

 5. Felzárkóztatás – képességekhez mérten megvalósított fejlesztés elsősorban elméleti 

tantárgyakban, csoportokba való bevonás ösztönzésével, segítésével, biztosítva az egyéni haladáshoz 

igazított elméleti oktatást. Cél: hatékony, sikerélményt nyújtó elméleti oktatás, ami a hangszeres és 
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vokális tantárgyakban való megfelelő haladást biztosítja, támogatja tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő növendékeink számára. 

6. A korrepetíció hatékony működtetése, korrepetíciós feladatok elosztásával, még egy fő 

bevonásával, az előző tanévben megvalósított rendszer szerint: 3 zongoratanár végezte a korrepetíciós 

munkát, az első félévben jelzett nehézség - ütő tanszakon - a második félévre rendeződött. Jelentősen 

javult a korrepetíciós tevékenység hatékonysága a tanév során. 

7. Vonós tanszakok stabil létszámának kialakítása, folyamatos ellenőrzése terén, hegedű tanszakon 

rendeződött a helyzet, cselló tanszakon viszont csökkenés volt az év során. A következő tanévben 

várható személyi változást (nyugdíjas kolléga pótlása) követően lehet stabilizálni a tanszakot. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a tanszak népszerűsítésére, kezdő növendékek folyamatos bevonására. 

8. Új tanár (1 fő) beilleszkedésének segítése népzene tanszakon sikerrel zajlott az év során. Aktív, 

elhivatott pedagógusi munka révén a tanszak népszerűsödése folyamatosan megfigyelhető volt, melyet 

a tavaszi beiskolázási időszak is igazolt. A félévi és év végi vizsgák magas színvonalon zajlottak, 

illetve települési rendezvényen is bemutatkozhattak növendékeink. 

9.  A pedagógiai munka értékelése, az intézményi önértékelés részeként zajlott. A vezetői és 

intézményi tanfelügyelet során elvégzett értékelések alapján az Önértékelési szabályzat módosításának 

egyeztetése is zajlott, melynek összegzése alapján a szabályzat módosításra kerül. Ideje 2019. 

augusztus, elfogadás, vita évnyitó értekezlet. Cél: az önértékelés fejlesztése, az egyéni munka 

ösztönzése, a szakmai munka folyamatos fejlesztése, az egységes értékelési rendszere kialakítása, 

fejlesztése, a pedagógus előmeneteli rendszerben való megfelelés segítése, támogatása. 

 

1.4.1. Tehetséggondozás, versenyeredmények 

B tagozatosok száma 2018/19-es tanévben: 13 fő. (hegedű, cselló, zongora, fuvola, magánének, 

mélyréz, trombita, ütő tanszak).  

Országos, nemzetközi rendezvényeken, versenyeken való részvétel 

 

 

Országos, megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

Esemény Területi hatálya Típus Részvétel típusa Eredmény 

XX. Fúvószenekari 

találkozó és Minősítő 

verseny 

Ceska kamenice 

(Csehország) 

2019.06.13-16. 

nemzetközi 

 

Minősítő 

verseny 

Krammer Big Band 

Fúvószenekar 

Bronz minősítés 

Esemény Területi hatálya Típus Részvétel típusa Eredmény 

I. Minősítő 
Fuvolaverseny(Szentend

re) 

országos zenei 
verseny 

egyéni 
2 fő 

Arany minősítés 
Ezüst minősítés 
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Felkészítő tanárok:  

Salgó Márta cselló kamaraegyüttes, Kanta Gabriella, Lázár Gáspár fuvola, Trázsi Erzsébet, Vallóné 

Nagy Anna, Antal Éva gitárzenekar, Hidegkuti Zoltán - Krammer Big Band, mélyréz szakos 

növendékek, Papp Gyula és Trázsi Erzsébet –korrepetítor. 

1.4.2.  Vizsgák eredményei, tanulmányi átlag 

Ebben a tanévben 6 tanuló tett hangszeres tanszakokon alapvizsgát. Az évvégi- és alap-

vizsgakövetelményeket a Helyi Tantervnek megfelelően teljesítették tanulóink. 

Szolfézs tárgyból 4. évfolyamot záró dolgozatot  18 tanuló sikeresen írta meg. 

Alapvizsgát (hangszeres) tett: 7 tanuló. 

Osztályát folytatja: 7 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: 1 új belépő tanár munkájának figyelemmel kísérése.   

2019.02.15. 

II. Regionális 

Csellóegyüttes 

fesztivál(Budapest) 

2019. 03.02. 

regionális találkozó csoportos oklevél 

V. Papp Lajos 

Zongoraverseny 

2019.03.12-13. 

regionális zenei 

verseny 

egyéni 

3 fő 

1 dicsérő oklevél 

Tiéd a Steinway 

2019.03.23. 

regionális Tehetségkut

ató 

találkozó 

egyéni 1 fő Döntőbe jutás 

VI. Pest Megyei 
Rézfúvós verseny 

2019. 03.14.  

 

megyei Zenei 
verseny 

egyéni 
9 fő 

 

2 fő I. helyezés 
2 fő III. helyezés 

Tanári különdíj. 

Big Band szakmai nap 

2019.04.07. 

országos Minősítő 

verseny 

csoportos B. kat. Ezüst minősítés 

Klasszikus 

gitárzenekarok XI. 

Fesztiválja (Debrecen) 

2019. 04. 05-07. 

országos Találkozó csoportos Emléklap 

IV. Pest Megyei 

Dallam- és 

Ütőhangszeres verseny 

(Göd) 

2019.04.13. 

megyei zenei 

verseny 

egyéni 

1 fő 

Oklevél 
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Sikeres gyakornoki minősítő vizsgát tett Salgó Márta csellótanár. Mentorok: Nagy Lászlóné és Ráduly 

Ildikó igazgató. Folyamatos óralátogatásokkal és a vizsgára való felkészülés támogatásával segítettük 

gyakornokunkat, majd a vizsga után a tapasztalatok összegzése megtörtént igazgató, ig. helyettes és 

pedagógus részvételével. 

 

Ráduly Ildikó mesterpedagógusi minősítő eljárásban vett részt. 98% -os eredménnyel sikeresen 

végzett az eljárásban. Mesterprogramját intézményvezetőként készítette el, melynek kiemelt 

célkitűzései: szakmai találkozók továbbvitele, bővítése, digitális tudástár kialakítása ás fejlesztése 

minden szakterületen, szolfézs módszertani füzetek létrehozása, tanmenetfejlesztés, szakirányú 

továbbtanulók figyelemmel kísérése-szakmai találkozó szervezése, értékelés-önértékelés fejlesztése. 

 

Teljes körű tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott a második félévben. A vezetői ciklus 2. évében kötelező 

vezetői ellenőrzést rendben elvégeztük. Ehhez szorosan kapcsolódott a vezetői és intézményi 

önértékelés is. Az értékelésben kiemelkedő vezetői munkát fogalmaztak meg a tanfelügyelők, melynek 

továbbvitele szükséges. Közösen meghatároztuk a továbblépés irányát: értékelési rendszer 

fejlesztésének irányítása, tudásmegosztó tevékenység fejlesztése intézményen belül és kívül, digitális 

módszertani fejlesztés irányítása. 

 

Intézményi tanfelügyelet során pedagógusok csoportjával, szülők csoportjával és a vezetővel zajlott az 

ellenőrzés. Kiemelték az intézmény dinamikus fejlődését, aktivitását, a támogató pedagógusi és szülői 

környezetet. Fejlesztendő területek: infrastruktúra, külső környezet fejlesztése, új tanszakok értékelése, 

tudásmegosztó tevékenység fejlesztése. 

 

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. 

2. Személyi feltételek 

 

Teljes pedagógus létszám: 24 fő.  

Belépő (új) pedagógus: 1 fő.  

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

(rész) 
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Technikai dolgozók: 2 fő (portás, takarító) (teljesállású) 

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 foglalkoztattunk egy pedagógust.  

1 fő trombita tanári diploma megszerzése folyamatban van. 

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 

 

A továbbképzési tervnek megfelelően vettek-vesznek részt pedagógusaink továbbképzésben: melyet a 

továbbképzési összesítés tartalmaz. 

Személyi változások: Nagy Lászlóné csellótanár öregségi nyugdíjkorhatár elérésével teljes jogú 

nyugdíjasként nem folytatja a pedagógiai munkát, Lázár Gáspár helyett új fuvolatanár érkezik 

iskolánkba, és Hidegkuti Zoltán korengedményes nyugdíjas státusz miatt kevesebb órában fog tanítani, 

a fennmaradó órákat új kollégával láttatjuk el. A pályáztatás folyamatban van, augusztus hónapban a 

kinevezések elkészülnek. 

2.4. Belső tudásmegosztás 
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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, veresegyházi és csömöri zeneiskolások és pedagógusok részvételével. Csellista és 

fuvolakamara találkozót szerveztünk Csömörön kistarcsai és csömöri zeneiskolások részvételével.  

Vonószenekarunk Keszthelyen vendégszerepelt, a helyi, alapítványi művészeti iskola támogatásával és 

júniusban házigazdája volt az V. Vonószenekari találkozónak. 

B tagozatosok meghallgatása évi két alkalommal szintén a belső tudásmegosztás kiváló színtere. 

Közös B tagozatos elméleti vizsga szervezésével - félévkor és év végén - minden szolfézstanár 

bevonásával történik, így a tanulók haladását a tanszakon tanító tanárok közösen értékelhetik.  

3. Tárgyi feltételek 

 

Az iskolaépületben a nyári időszakban egy tanterem lábazati szakaszát újítottuk fel, mert a radiátorok 

kimozdultak a helyükből. A tantermek közti áthallás némileg csökkent, de ezen a területen fejlesztés 

szükséges. Remélhetőleg a Kossuth utcai épületszakasz dohosodása is megszűnik az útfelújítást 

követően. 

 

Eszközellátottságunk javult az év során, elsősorban pianínóink javításával és a Kodály- program révén 

kapott új hangszerekkel. A program folytatása révén, várhatóan a következő tanév elején új 

hangszerekkel bővül eszközparkunk. Kottatárunkat folyamatosan fejlesztjük fenntartói és alapítványi 

támogatásból. Technikai szükségletek: a hangversenytermi beépített mikrofonok beszerzését 

tervezzük, a zenekari, kamarazenei és minden tanszaki munka rögzítése érdekében. 

 

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: 
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 Az óvoda Évszak koncertek tél, tavasz-záró rendezvényein fúvós és vonós, gitáros 

hangszeres növendékek léptek fel.  

 Idősek Versmondó Ünnepén a Családsegítő Szolgálat rendezvényén vettek részt 

növendékeink. 

 Aktív részvételt valósítottunk meg a község kulturális és hagyományőrző programjain 

egész évben. 

 A Művelődési Ház kiállítás-megnyitó rendezvényein rendszeresen léptek fel 

növendékeink, kamaracsoportjaink. 

 Szlovák és Német Nemzetiségi Önkormányzatok rendezvényein rendszeresen részt 

vettek fúvós zenekaraink, kamaraegyütteseink. 

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. 

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. Nagytarcsai Fúvószenekari Találkozó  

2. Adventi koncert Cinkotán. 

3. Közös koncert Csömörön a Helsinkiből (Finnország) érkezett Käpyläi vonószenekart 

4. Tiéd a Steinway – tehetségkutató verseny (Szent I. Zeneműv. Szakg. - Budapest) 

5. V. Vonószenekari találkozó  

6. VI. Csellista találkozó 

7. I. Fuvolista találkozó 

8. III. Zongorista találkozó (Csömör) 

9. Mezőkövesdi Fúvószenekari találkozó 



 

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 három tanár végzi.  

Ebben a tanévben is a munkatervnek megfelelően végeztük munkánkat, a félévi és év végi vizsgák 

rendben és nagyon egységes elvárások mentén zajlottak. 

Februárban Trázsi Erzsébet három növendéke indult a Papp Lajos zongoraversenyen, Rádi Ágnes, 

Rádi Márton és Podmaniczky Nóra. Rádi Márton dicséretet kapott.  

Idén is megrendeztük a III. Csömöri Zongorista Találkozót április 8-án a Művelődési Házban. Az 

esemény előtt tanszaki közös-órát is tartottunk, együtt meghallgattuk a leendő szereplőket.  Ezúttal a 

veresegyházi Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola zongora tanszakát hívtuk vendégségbe. Az esemény a 

közös növendék-koncerttel kezdődött, mindkét részről összességében színvonalas műsort hallhattunk. 

Ezután Nagyné Bartha Ancsa és társai régizene-hangszer bemutatója következett, mely a tanár 

kollégáknak legalább annyira érdekes volt, mint a növendékeknek, különösen, hogy az előadók meg is 

szólaltatták a bemutatott hangszereket. A program nagyon jó hangulatú közös tánccal, és 

természetesen evés-ivással zárult. 

Május 6.-án házi zongoraversenyt szerveztünk:  „Rajzold le a zenét” címmel. A félév elején 

igyekeztünk olyan darabokat keresni növendékeinknek, melyek vélhetően beindítják képi fantáziájukat 

is. A feladat az volt, hogy amellett, hogy a zsűrinek eljátsszák majd versenydarabjukat, előzetesen 

beadnak egy képet, (rajzot vagy festményt), melyet a zongoradarabjuk kapcsán alkottak. Az ötlet 

sikeresnek bizonyult, a versenyre szép számmal jelentkeztek a növendékek, és alkotásaikból kis 

kiállítást készítettünk, amit a zeneiskola folyosóján lehet megtekinteni. A zsűri tagjai: Tüzes Ágnes 

zongoratanár (elnök), Szántó János festőművész és Takács László karnagy. A gyerekeket négy 

kategóriában dicséret, bronz, ezüst és arany fokozatot érhettek el.  

Növendékeink részt vettek mindkét félévben „B”- s meghallgatáson.B tagozatosok száma: 2 fő. 

Szikszay Levente sikeres felvételit tett a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Két 

tanuló sikeresen készült fel az angliai Oxford-szervezésű minősítő vizsgára. 

 

Trázsi Erzsébet 6 növendéke sikerrel szerepelt a filmzene koncerten: Disney: Hófehérke c. filmjéből 

játszottak el 8 rövid zongora átiratot, közben pedig kivetítőn láthattuk a film megfelelő részleteit. 
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Zongorista növendékeink a félév során sok egyéb rendezvényen is felléptek :Tavaszköszöntő-est, 

Kiállítás-megnyitók, egyéb felkérések. 

A korrepetíciós munka ebben a félévben meglátásom szerint összehangoltabban, olajozottabban 

működött, mint az elmúlt években, de kisebb fennakadások azért még most is adódnak. Folyamatosan 

dolgozni kell azon, hogy az időbeosztás minden résztvevő számára elfogadható legyen. 

 

Magánének tanszak: Személyi változás itt sem volt. Az ének tanszaki koncert ismét igényes, 

színvonalas volt. Nagyon jó volt a hangulat, a növendékek nem csak eléneklik, de színesen, érdekesen 

elő is adják a dalokat, azok is, akik amúgy nem rendelkeznek nagy hanggal. A második félévben a 

Művelődési házban tartották meg Musical estjüket és nyáron a Művház Terasz rendezvényen lépnek 

fel növendékeink. Emellett az év során zeneiskolai és települési rendezvényeken léptek fel tanulóink. 

B tagozatosok száma 2 fő 

Létszámadatok:  

Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 74 tanuló 

Zongora: 61 fő  

Magánének: 13 fő 

Félévi vizsgát tett: 72 tanuló 

 zongora 60 tanuló 

 magánének 12 fő 

II. félév várható kezdő létszáma: 69 

 zongora 57 tanuló 

 magánének 12 fő 

 

B - tagozatosok száma: 4 fő 

Alapvizsgát tett: 4 fő 

 

 

                                                                                                      Vallóné Nagy Anna 

                                                                                                      zongora tanszakvezető 

 

 

 

 



 16 

  

5.1.2. Vonós-gitár tanszak 

 

Felelős: igazgató  

Személyi feltételek: A vonós tanszakon személyi változás volt, Bakos Tamás óráit GYES-GYED-ről 

visszatérő Kopré-Hargitai Katalin vette át. A változás miatt a létszámban volt némi ingadozás 

szeptember első két hetében. Igyekeztünk a tanév során stabilizálni a tanulólétszámot. 

 

A tanulólétszám bővítése szükséges cselló tanszakon. Lakatos Andrási Mónika csellótanár GYES-

GYED idején Salgó Márta helyettesítő tanár végezte a munkát. Gyakornoki minősítő vizsgáját 

sikeresen tette le novemberben. Segítő tanárok: Nagyné Bartha Anna és Ráduly Ildikó. Nagyné B. 

Anna megbízási szerződéssel látta el továbbra is a feladatokat cselló tanszakon, 

továbbfoglalkoztatottként.  

 

Zenekarok, kamaracsoportok munkája: Az Ifjúsági Vonószenekar vezetését is ő végezte. Segítője: 

Kopré-Hargitai Katalin révén, elsősorban a hegedűszólamok betanításával, rendszeres 

szólampróbákkal támogatta a zenekari munkát. Felléptek két alkalommal önálló vonószenekari 

koncerten a Csömöri Virtuózok koncerteken, Karácsonyi és Tavaszköszöntő koncerten és házigazdája 

volt az V. Vonószenekari találkozónak. Résztvevők: Gyermek Vonószenekar(Gödöllő), Kistarcsai 

Tücsökzenekar, Stringendo Vonószenekar (Budapest XVI. kerület)) 

 

Tücsök zenekarunk Mohai Éva hegedűtanár vezetésével karácsonyi koncerten, Tavaszköszöntő esten 

és Vonószenekari találkozón lépett fel. 

 

Bővülő repertoár jellemezte a zenekarokat, jó együttműködés alakult ki gitár, ütő, fuvola tanszakkal is, 

elsősorban a Csömöri Virtuózok és a Film-Zene koncert közös műsorszámainak kialakításánál. 

 

Népzene tanszakunk 5 fővel, Samu Zoltán vezetésével indult el szeptemberben. A félévi 

vizsgakoncertet követően a Falunapok keretében létek fel, majd nagy sikerű év végi vizsgakoncertet 

adtak. Kamarazenei munkájuk folytatása kiemelt feladat lesz a következő tanévben. 

 

Gitár tanszakon a létszám megfelelő, több növendék jelentkezett, a tavalyi évben bevezetett pengetős 

tanszakunkon jazz-gitár és basszusgitár tárgyakra. A Krammer Big Band csoportunk utánpótlását is 

biztosítanunk kell, illetve az újonnan alakult Young Tigers Band is számít a jövőben jazz-, 
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basszusgitáros növendékekre, illetve nagyobb növendékek megtartását is segíti az új tanszakok 

működtetése. Gitárzenekart Antal Éva vezeti és egyre több zeneiskolai és zeneiskolán kívüli 

programon vállaltak részvételt. Részt vettek a Klasszikus gitárzenekarok XI. Fesztiválján 

Debrecenben április 5-7 között. A gitárzenekar munkájába régi növendékeink bevonása elkezdődött, 

ezt a folyamatot támogatjuk, segítjük a jövőben is. Salgó Márta cselló-kamara együttese pedig részt 

vett a II. Regionális Csellóegyüttes fesztiválon Budapesten. 

 zenekari munka további fejlesztése: zenekari repertoár bővítése mellett, a zenekarok 

fellépéseinek számának bővítése, külső kapcsolatok kiépítése, illetve kamarazenében való aktív 

részvétel támogatása, kiemelten az Ifjúsági Zenekarral.  

Népzene tanszakon tanuló növendékek esetén: kezdő növendékeknél kötelezően választható tárgy: 

Tücsök zenekar, 3.4. évfolyamtól kötelezően választható tárgy: Ifjúsági zenekar, választható tárgy: 

népi kamarazene. Szolfézs alapvizsgát követően: 2 főtárgy, 2 óra zenekar, 1 óra népi kamara 

foglalkozás. Szükséges ez a zenekari létszám biztosításáért és a szakmai színvonal fejlesztéséért, a 

növendékek zenekari gyakorlatban való jártasságáért.  

 B tagozatosok meghallgatása félévente, versenyeken, zenekari rendezvényeken való részvétel, 

tanszaki koncertek, kamarazenei koncertek szervezése. 

 Zeneiskolai rendezvényeken, versenyeken való részvétel, Karácsonyi Hangverseny, 

Tavaszköszöntő Est. 

 Tanári hangversenyeken részvétel. 

A tanszakok létszám-arányának folyamatos figyelemmel kísérése szükséges, kiemelten vonós 

tanszakon. 

Létszámadatok:  

Vonós-gitár és népzene tanszak év eleji létszám: 84 tanuló  

 hegedű 22 fő  

 brácsa 3 

 cselló 14 fő 

  gitár 33 tanuló 

 jazz gitár/basszusgitár 7 fő 

 népzene 5 fő 

Félévi vizsgát tett: 85 fő 

 hegedű  22 fő 

 brácsa 3 fő 

 cselló  15 fő  
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 gitár  33 

 jazzgitár, basszusgitár 7 fő 

 népzene 5 fő 

 

Évvégi vizsgát tett: 85 fő 

 hegedű  23 fő  

 brácsa 2 fő  

 cselló  15 fő  

 gitár  33 

 jazzgitár, basszusgitár 6 fő 

 népzene 5 fő 

B - tagozatosok száma: 2 fő (hegedű, cselló) 

 

Ráduly Ildikó 

igazgató 

2019.06.15. 
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5.1.3. Fúvós tanszak 

Vezető – Kovács Jenő 

Tanszakunkon személyi változás nem volt, az első második félévre eltervezett feladatokat végre tudtuk 

hajtani a munkatervnek megfelelően. Az év végi vizsgák és tanszaki koncertek rendben lezajlottak, 

általánosságban elmondható, hogy növendékeink szépen szerepeltek, felkészülten és lelkesen vettek 

részt a fellépéseken.  

 

Fuvolisták, és mélyrezes növendékeink is eredményesen vettek részt versenyeken. A fuvolistáknál 

Cser Laura arany (tanár: Lázár Gáspár), és Sütő Jusztina (tanár: Kanta Gabriella) ezüst minősítést ért 

el az I. Szentendrei Minősítő Fuvolaversenyen. Mélyrezeseknél Naményi Timót és Veres Péter első, 

Gantner Bálint és Csaba Gergő harmadik helyezést ért el, és Molnár Ambrus trombitás növendék is 

sikeresen szerepelt a Gödi Rézfúvós versenyen.  

 

Az idei év újdonsága volt, hogy Rozbora Ádám vezetésével elindult kis big band csoportunk is, Young 

Tigers Band név alatt. Az együttes a Tavaszköszöntő Esten mutatkozott be, ahol Ádám egy rövid 

filmet is levetített, amit a gyerekekkel készített. Bemutatkozásuk jól sikerült, lelkesen fogadta őket a 

közönség. A zenekar feladata, a big band zenélésre való felkészítés, és az improvizáció tanulása. 

Ennek megfelelően idén egy swing, illetve egy latin stílusú átiratot mutattak be, valamint a blues körre 

való improvizációt tanulták. 

 

Fuvola tanszak: 

Az I. Minősítő Szentendrei Fuvolaversenyen 2 növendék vett részt. B tagozatosok száma: 2 fő. 

Március 1.-jén rendeztük meg az 1. Fuvolakamara Találkozót, ahol a kistarcsai zeneiskola 

növendékeivel adtunk közös koncertet a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Ezen alkalomra nem csak 

a FluTEens (fuvola-együttes) készült, hanem duók, triók is szerepeltek a műsoron.  

Sajnálatos módon Lázár Gáspár a következő tanévben nem tudja vállalni a tanítást Csömörön, ezért 

személyi változás lesz szeptembertől. 

 

Klarinét-szaxofon tanszak: 

Az idei tanévtől az órarendbe beillesztve heti rendszerességgel tartottunk zenekaros növendékeknek 

szólampróbát, ezzel is segítve a zenekar munkáját. A tanszak létszáma a tanévben nem változott, 

félévkor Ambrus Nikolett-tel furulyáról klarinétra váltottunk, aki kiemelkedő szorgalmáért dicséretben 

is részesült, valamint Eigler Patrícia a szopránszaxofon mellett a tenorszaxofont is elkezdte tanulni. 
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Egy növendék alapvizsgát tett, melyet B és basszusklarinéton teljesített. Valamint számomra nagy 

öröm, hogy két növendékem párhuzamosan játszik klarinéton és szaxofonon is. A második félévtől 

egy alt és egy tenorszaxofonos növendék csatlakozott a Krammer Big Band munkájához.  

 

Trombita tanszak: 

A tanszakon személyi változás nem volt. Gyakornokunk munkáját szaktanácsadói munkával 

segítettük, melyen a másik tanár is részt vehetett. Cél: egységes elvárások mentén a tanszak 

megerősítése, tanulólétszám stabilizálása. Ezen a területen eredményes tanévet zártunk, mert alig van 

kimaradó  a tanszakról, illetve trombita hangszert kezdenek többen furulya után. A z év végi vizsgák 

tapasztalatai alapján meghatároztuk, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni az egységes 

vizsgakövetelmények betartására és a zenekari darabok megtanulására. 1 fő tett alapvizsgát. 

 

A Kodály program keretében 2 db trombitát kapott a tanszak. Yamaha 2335 tanuló és B&S Challenger 

I középhaladó hangszert. Ezekkel a hangszerekkel a trombita tanszak ellátottsága teljes, nem 

igényelnek több hangszert a növendékek, ellenben 1 tanári hangszerre szükség lenne. Következő 

évben a meglévő hangszerpark felújítására kell figyelmet fordítanunk, mert ezzel elkerülhető az újabb 

hangszerek vásárlása.  

 

2 fő indult a Pest megyei rézfúvós versenyen, ahol egy növendék dicséretben részesült. 

 

Mélyréz tanszak: 

Az idei évben is magas színvonalon dolgozott a tanszak. A Pest Megyei Rézfúvós versenyen kilenc 

növendék indult.  Négyen kaptak helyezést, két első és két harmadik helyezéssel és tanári különdíjjal 

térhettek haza. A Kodály program keretében két harsonát és egy tenorkürtöt kaptak, ezzel is javítva a 

tanszak hangszerállományát. A gyerekek a szereplésekre egységesen magas színvonalon állnak ki, 

részt vesznek a Corvin, a Fúvós Zenekar és a Big Band munkájában is. 

Zenekarok, kamaracsoportok:  

Corvin Kamara: a legkisebb fúvósaink idén hat koncerten vettek részt. Ebben a tanévben két új 

darabot tanultak. Ennek a csapatnak jellemzője, hogy viszonylag gyorsan cserélődnek a tagok, hiszen 

mindenki saját tudása - fejlődése alapján kerül át a nagy zenekarba, viszont év elején és félévkor is 

kerülnek be gyerekek. Így azt lehet mondani, hogy kicsit minden félévben elölről kell kezdeni velük a 

munkát, de hiszem, hogy hosszútávon az Ifjúsági Zenekarban megtérül az itt elvégzett munka. 
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CSIF: Ebben a tanévben 14 alkalommal léptek fel a gyerekek. A repertoárt két új darabbal bővítették, 

de emellett pl: a Csehországi szereplésre tíz, új indulóval is megismerkedtek. Nyolc régebben tanult 

darabot is átismételtek. Szerencsére a zenekar közösségformáló ereje olyan módon is megmutatkozik, 

hogy a gyerekek körülbelül fele nagyon komolyan veszi a zenekar munkáját, és aktívan, felkészülten 

vannak jelen a próbákon.  

 

Krammer Big Band: Együttesünk ősszel és tavasszal is volt minősítésen, ahol B kategória ezüst 

fokozatot kaptak. A félévben ezen kívül egy CD bemutató estet tartottak a Művelődési házban, 

valamint részt vettek a Csömöri Falunapokon, és a Tavaszköszöntő Esten is. Június 15-én 

Csehországban vettek részt egy nemzetközi találkozón, ahol bronzminősítést nyertek. 

 

Tanulói létszámadatok: 

B tagozatosok száma 7 főre emelkedett az év során. 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 76 tanuló.  

 furulya  8 fő  

 trombita 17 fő 

 mélyréz 10 fő                        Rézfúvós: 35 fő  

 furulya 5 

 fuvola 20 fő  

 klarinét 7 fő 

 szaxofon 9 fő                         Fafúvós: 41 fő 

Félévi vizsgát tett: 76 tanuló 

 furulya  8 fő  

 trombita 17 fő 

 mélyréz 10 fő                        Rézfúvós: 35 fő  

 furulya 5 

 fuvola 20 fő  

 klarinét 7 fő 

 szaxofon 9 fő                         Fafúvós: 41 fő 

Év végi vizsgát tett: 76 tanuló 

 furulya  8 fő  

 trombita 17 fő 

 mélyréz 10 fő                        Rézfúvós: 35 fő 
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 furulya 4 

 fuvola 19 fő  

 klarinét 8 fő 

 szaxofon 9 fő                         Fafúvós: 40 fő 

 

Alapvizsgát tett: 2 fő 

 

Csömör, 2019 06 19        

Kovács Jenő 
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5.1.4. Szolfézs-ütő tanszak 

Vezető – Tanai Róbert 

Személyi feltételek: A szolfézs - ütő tanszakon személyi változás nem volt.  

Az ütő tanszak tanárainak példamutató együttműködését, a tanszak munkájának 

kiegyensúlyozottságát, a növendékek felkészítését a vizsgákra, a koncertekre, az alkalmi fellépésekre, 

versenyekre kiemelném. Az Egri Márton által vezetett Kaméleon együttes egyre ismertebb, s már nem 

csak a községben, a Széki József által összeállított tavaszi tanári produkcióról pedig azt gondolhatjuk, 

hogy fokozhatatlan, ötletekben, humorban egyaránt, aztán kiderül, hogy mégis túl tudja szárnyalni az 

előző évit. 

Külön szeretném kifejezni azt az örömünket, büszkeségünket, hogy idén „Az év pedagógusa” 

kitüntetést Egri Márton, tanszakunk tagja kapta. 

A szolfézs feladatokat három tanár látta el, míg ütő tanszakon 2 fő tanít.  

 

Szolfézs tanszak:  

Rendben lezajlott a 2018/19-es tanév a szolfézs tanszakon. Lehetőség szerint vettünk részt a 

zeneiskola különböző rendezvényein, májusban megtartottuk a tanév végi vizsgákat. Rengeteg 

program nehezítette a vizsgák megtartását, a következő tanévben áprilisban tervezzük megtartani a 

szóbeli vizsgákat. A Szolfézs-napi rendezvényt tavasszal tartottuk, jövőre szeretnénk áttenni 

októberre, a Krammer Napok, illetve a Zene világnapjához kapcsolódóan. Idén két kiállításhoz 

kapcsolódóan egy előadást hallgathattunk meg Erkel, illetve főképp Liszt Ferenc különböző európai 

országokban található emlékhelyeiről. Az előadáson inkább kisebbek vettek részt, és – bár 

figyelmeztettem erre az előadókat – nem igazán erre készültek. Ennek ellenére érdekes volt az előadás. 

Jövőre Bartókról szóló kiállítást tekinthetünk meg a zeneiskola folyosóján, illetve terveinkben szerepel 

egy helyi szlovák népdalok tanulását célzó program. Az idén egy diákunk folytatja zenei tanulmányait 

zenei szakgimnáziumban, egy fő vendéghallgató nálunk készült fel sikeresen az elméleti felvételire. 

Jövőre előreláthatólag ketten fognak felvételizni.  

 

Tizennyolc fő sikeresen tette le az alapfokú tanulmányokat lezáró szolfézs írásbeli vizsgát. 

Belső ellenőrzés tapasztalatai: Óralátogatások a belső ellenőrzési terv szerint zajlottak. Hasznosnak 

tartanánk a jövőben, ha nem csak a vezetők látogatnák az órákat, hanem a kollégák is egymás óráit. B 

tagozatos csoportok összevonását fenntartói kérésre végeztük, de az óralátogatások vizsgák 

tapasztalatai alapján elmondható, hogy a pedagógiai programunk szerinti csoportbontás szakmai 

szempontból hatékonyabb és folyamatos fejlődést biztosít. Ezzel kapcsolatos terveket, szervezési 
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feladatokat a következő tanévben körültekintőbben fogjuk végezni, figyelembe véve a fenntartói és 

szakmai elvárásokat egyaránt. 

 

Feladatok: Néhány hiányosság, probléma, amelyen a jövőben szeretnénk változtatni, illetve terv a 

következő tanévre: 

- a tanárok közötti információcsere még nem eléggé gördülékeny (tájékoztató leveleimre nem 

mindig kaptam választ) 

- e-napló intenzívebb használata 

- a szolfézs vizsgákon szükséges más (hangszeres) kolléga részvétele, 

-  szolfézs szóbeli vizsgákat  -  a májusban várható egyéb rendezvények miatt - mindenképp 

szükséges áprilisban megtartanunk 

- tervezzük a jövőben házi verseny meghirdetését  

- igyekszünk még több alkalmat keresni arra, hogy a szolfézs tanszak részt vehessen a 

zeneiskola (község) rendezvényein 

- az információcsere erősítésére a szolfézs tanárok között is szükség van, illetve különböző 

feladatok, határidők betartására, szülők pontos tájékoztatására 

- bár óralátogatások voltak az idén, szükséges lenne ezek számát kissé növelni, nem csak a 

vezetőség részéről, hanem egymás óráinak látogatása is szükséges és hasznos lenne 

- több szakmai egyeztetés 

Ütő tanszak: 

- Pest megyei ütőhangszeres versenyen vett részt Szikszay Péter 

- részt vettek ütőhangszeres növendékek kiállítás megnyitókon  

- részt vettek a fúvós zenekarok munkájában 

- közös produkcióik voltak más hangszeresekkel 

- lemezbemutató koncertje volt a Kaméleon együttesnek február hónapban 

- megalakult a kis ütő – együttesünk 

Létszámadatok:  

Év eleji létszám: 72 fő 

 Ütő tanszak 31 fő 

 EK1 28 fő 

 zeneóvoda 13 

Félévi vizsgát tett: 73 fő 

 Ütő tanszak 31 fő 
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 EK1 28 fő 

 zeneóvoda 14 fő 

Év végi vizsgát tett: 71 

 Ütő tanszak 31 fő 

 EK1 27 fő 

 zeneóvoda 13 fő 

Szolfézs alapvizsgát tett: 18 fő 

Csoportok:  

1 zeneóvodai csoport (Ráduly I.) 

2 EK1 kis-előképző csoport (Ráduly I.) 

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

3 első oszt. csoport (Forsman Zs. Tanai R.) 

2 második oszt. csoport (Tanai R.)  

1 harmadik osztály (Forsman Zs. Tanai R.) 

1 negyedik (Tanai R.) 

1 Zenetörténet-zeneismeret (Tanai R.),  

1 „B” tagozatos csoport (Tanai R.)   

1 felzárkóztató csoport (Forsman Zs.). 

Összesen: 16 csoport 

 

Tanai Róbert 

szolfézs tanszakvezető 

Csömör, 2019. június 15. 

 

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. 
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6.2. Továbbtanulási eredmények 

 

Idén egy fő tett sikeres felvételi vizsgát a Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium zongora 

szakára, egy fő vendégtanulót pedig szolfézsból készített fel Tanai Róbert. 

 

7. Mellékletek 

7.1. Jegyzőkönyv kivonat 

Készült: 2019.06.19-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. Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás: Felelős: munkavédelmi felelős.  

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

feladatok, beiskolázási folyamat eredménye Felelős: igazgató 

3. Tanszakvezetők beszámolója Felelős: tanszakvezetők, igazgató 

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

5. Hangoló tábor  

6. Egyéb, aktuális teendők, szabadság kiadásának rendje. 

 

A tantestület  100%-ban elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. napirendi pont: A felelős megtartotta a Tűzvédelmi- és munkavédelmi oktatást.  

 

2. 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: 

Vonószenekari találkozó, Csellista és fuvolista találkozó, Zongorista találkozó, külföldi utazás 

Csehországba, Tavaszköszöntő Est és Karácsonyi hangverseny, Keszthelyi vendégszereplése a 

Vonószenekarnak, CD bemutató koncertek. A rendezvények igen látogatottak voltak, jó a 
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megítélése az iskolának településen belül és kívül, ennek megtartása a továbbiakban is kiemelt 

feladat.  

 

Fejlesztések: folyamatos hangszerkarbantartás, Kodály-program révén hangszerbeszerzések, 

kottatár-bővítés valósultak meg fenntartói, önkormányzati és alapítványi támogatással.  

Teljes körű állami fenntartást a Dunakeszi Tankerületi Központ végzi. Az önkormányzattal 

való kapcsolat ezzel együtt nem változott, támogató légkörben működünk együtt, aminek 

köszönhetően igyekszik a lehetőségekhez mérten elismerni a településért tett többletmunkát. 

Támogatja Krammer Big Band Fúvószenekar, Kaméleon csoport szakmai munkáját, 

Vonószenekari és egyéb találkozók 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, de itt törekedni kell a beszámolók annyagának egységesítésére. 

Cselló tanszak létszámát bővíteni kell, a hegedű tanszak létszáma most megfelelő. Új 

tanszakok: Pengetős tanszakok mellett a népi hegedű, brácsa szak magas színvonalon teljesített 

a tanévben. Fontos, hogy a vonós tanszakkal jó együttműkösés alakuljon ki, különösen a 

zenekari munka terén. 

 

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. Köszönte a tanfelügyeleti ellenőrzéshez 

kapcsolódó együttműködő, gyors és pontos ellenőrzési, önértékelési munkát a kollégák 

részéről. A tanfelügyeletben résztvevő ellenőrök nagy elismeréssel és pozitív, megerősítő 

értékeléssel zárták az ellenőrzési folyamatot. 

 

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

tanszakon és kis-előképzőben kell év elején pótbeiratkozást kezdeményezni, szervezni és 

ismételt tájékoztatást szeretnénk közvetlenül év elején adni az első osztályosok szüleinek a 

zeneiskolai elfoglaltságok mértékéről, a zeneiskolai működéséről. Ezzel együtt az iskola 
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létszáma bővült, népzene szakra is többen jelentkeztek. Várható a Kodály-program folytatása, 

nyári-őszi időszakban.  

 

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

értékelésüket, beszámolójukat. 

 

Vallóné Nagy Anna, Tanai Róbert és 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. 

 

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. 

 

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

a várható személyi változásokat és egyben megköszönte Lázár Gáspár 24 éves pedagógiai 

munkáját, melyet Csömörön magas szakmai színvonalon végzett. Hidegkuti Zoltán nyugdíjba 

való visszalépés miatt, harsonatanárt is keres a vezetés a nyári időszakban, illetve megköszönte 

Nagy Lászlóné csellótanár eddigi, a zeneiskola alapítása óta végzett példamutató munkáját is. 

Kérte a tantestület tagjait, hogy a nyári időszakban gondolják át, hogy néhány mondatban, 

rövid, frappáns módon, miként mutatnák be saját tanszakukat. Részben népszerűsítés, részben 

tájékoztatás céljából. 

 

5. napirendi pont Hangoló Tábor Augusztus 27-30. között lesz. Programegyeztetésére Kanta 

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

folyamatosan zajlik. 

 

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. Jelezte, hogy az E-napló új 
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verziójával kapcsolatos információkat augusztusban részletezi. Néhány szóban részletezte az 

ezzel kapcsolatos, várható feladatokat. 

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

16-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, 2019. 06. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

7.2. Jelenléti ív 
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Záradékok 

3/2019 sz. határozat 

mely készült a 2019. június 19-i értekezleten 

 

 

 

A tantestület a 2018/19-es 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: 2019. 06. 19. 

ph 

 

Ráduly Ildikó igazgató 

 

 


