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1. A pedagógiai program céljainak 

megvalósítása érdekében végzett 

tevékenység (a kiemelésre méltó 
programcélok szerinti bontásban) 

Forrás: Munkaterv 

Adatszolgáltatás: 16/A., 
16/B, 18./A, 18./B, 

18./C táblázat, 1. sz. 

mell. 2. sz. mell.  

Vezető megítélése (1-5): 

5 

 

EBBEN A TANÉVBEN AZ ISKOLÁK KÖZÜL ELSŐKÉNT A  

„PRÍMA  PRIMISSIMA” KITÜNTETÉST  

KAPTA MEG INTÉZMÉNYÜNK, VALAMINT 

A „MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT” EMLÉKPLAKETTET 

NYERTE EL ZENEISKOLÁNK! 

 

 

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA  

2011/2012-ES TANÉVE – SIKERES ÉS EREDMÉNYES TANÉV VOLT! 

 

A 2011/2012-ES TANÉV PRIORITÁST ÉLVEZŐ FELADATAI 

1.1. A  LISZT  év eseménysorozata1 

o Szakközépiskolai kirándulást tettünk Liszt Ferenc szülőfalujába, Doborjánba  

o Országos Liszt Ferenc Műveltségi Vetélkedő – következő forduló 

o Liszt Fesztivál – Weiner válogató hangverseny 

o Liszt Ferenc emlékkiállítás iskolánk aulájában 

o Liszt Emlékhangverseny – Weiner bérlet „A” sorozat 1. koncertje 

o Liszt Fesztivál – Szent Margit Gimnázium 

o Énekkari és orgonakoncert a Liszt évforduló alkalmából 

o Szakközépiskolai tanulmányi verseny 

o Országos Szakközépiskolai Zongoraverseny – Békéscsaba 

o Szent Ferenc Sebei Templom látogatása 

(a programpontok részletes kifejtése a 3. fejezetben) 

1.2. „40 ÉVE FÚJJUK EGYÜTT” – Fúvószenekarunk jubileumi évfordulója2 

o Négy nagy zenekari koncert:  

  2011. november 10., 2011. december 9. 2012.  február 2. 2012. április 26.  

(a program részletesen a 3. fejezetben) 

                                                           
1
1. sz. mell.:  Programok a Liszt Emlékévhez kapcsolódóan 

2
 2. sz. mell.: 40 éves a fúvószenekar – történeti áttekintés 
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1.3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEMELT PROGRAMCÉLJAI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 

 

ZENEISKOLA 

 

Prioritásaink a Pedagógiai programból: 

 Folytattuk a személyiség kibontakoztatására szolgáló képességfejlesztést olyan 

módon, hogy az a művészeti ismereteket gazdagítsa; 

 Biztosítani kívántuk a zenei tanulmányok elkezdését és folytatását minél több gyerek 

számára; 

  Erősítettük az elméleti oktatást, amely az általános műveltség részeként ismertette a 

növendékeket a főbb zenei stílusok sajátosságaival; 

 Kiemelt feladatunk volt a Fúvószenekar 40 éves jubileumának, valamint Liszt Ferenc 

emlékévének méltó megünneplése; 

 Iskolánk népszerűségének fenntartása érdekében tartottuk meg rendszeresen 

hangszerbemutatókat óvodások részére (fúvós hangszerek mellett a vonós 

hangszerekkel is ismerkedhettek a legkisebbek). 

 

A következő tanévben – az új Nemzeti Köznevelési Törvény megalkotásával – még 

hangsúlyosabb szerep jut a művészetoktatásra, ezen belül számunkra igen fontos, hogy a 

zeneiskolák foglalják el a művészeti nevelés legnagyobb területét.  

Ezzel is nyilvánvalóvá válik, hogy a törvényi és szakmai garanciák a mi iskolatípusunkban 

valósulnak meg leginkább. 

Több terület mellett a művészeti ismeretek a zeneiskolában igen hatékonyan bővíthetők, a 

művészeti készségek, képességek fejlesztése is nálunk valósulhat meg igazán. 

 

A központi tantervi előirányzatokra épített helyi tantervünk módot ad arra, hogy rendezett 

zenei ismereteket adjunk növendékeinknek, hogy megismertessük a hangszeres és az elméleti 

órákon, valamint a zenekari és énekkari foglalkozások által a főbb zenei stílusirányzatokat.  

Aktív zenehallgatással, a művek behatóbb elemzésével segíteni a stílusirányzatokban való 

eligazodásukat, a zenei hanganyag felismeréssel közelebb hozni a művészeti korokat és a 

zeneműveket.  

Különösen alkalmasak a zeneirodalom, zenetörténet órák arra, hogy a történeti 

összefüggéseket is megvilágosítsuk a nagyobb növendékeink számára. 

 

Még inkább nehezedik a helyzetünk a létszám-problémáink miatt: oly mértékű már a 

túljelentkezés (a tavalyi 220 fős túljelentkezés a következő évre mintegy 300-ra emelkedett, 

szinte kezelhetetlen!!!) 

Így az a vállalásunk, hogy minél szélesebb rétegeknek tegyük lehetővé a zenetanuláshoz 

való hozzáférést, - a létszámkorlát (1440 fő) miatt – lehetetlen!  

 

Számunkra öröm is ez egyben, hiszen ezt szakmai elismerésként értékeljük, viszont nagyon 

nehéz a jogos felveendő növendékeket türelemre kérni, és a várólistán tartani. 
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 „A művészeti nevelés, - mint a mindennapi élet szerves alkotórésze, - értékes 

lehetőséget biztosít a szellemi képességek fejlesztésére, a személyes érzelmek, 

értékélmények, gondolatok megalkotására, a kreativitás minél szélesebb körű 

fejlesztésére.” 

„A nevelés és oktatás nem választható külön, hiszen a nevelés komplex tevékenység: 

a gyermek képességeinek, személyiségének sokoldalú kibontakoztatása, saját 

életének teljesebbé tételére és a társadalom javára.”  

 

Ennek a nemes feladatnak teszünk eleget akkor, amikor a beszámolóban későbbiekben 

részletesen szólunk a fenti célok érdekében megvalósult számtalan programunkról, a 

versenyek és koncertek sokaságáról, a növendékek sikerélményhez juttatásának 

lehetőségeiről, a kimagasló eredményeinkről, és az egész tanév hatalmas munkájáról. 

 

Erősségek: 

 Évről-évre egyre nagyobb számban jelentkeznek hozzánk a növendékek. Mára már nem 

szükséges a „direkt” módon történő népszerűsítés, a szülők keresnek bennünket, a 

gyerekek egyre többen szeretnének bekerülni iskolánkba; 

 Ideális helyzet, hogy a gyerekek a saját iskolájukban tanulhatják a zenét, minden 

tagiskolában működik szolfézs oktatás, a hangszeres órák többsége is helyben zajlik. 

Koncertjeink megtartása (tagiskolai hangversenyek) is gyakran történik az 

„anyaiskolában”. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Továbbra is figyeltünk arra a kiemelt szakközépiskolai célra:  

 „hogy az alapműveltséget elmélyítve, arra építve széleskörű általános 

műveltséget adjon, párhuzamosan a képességek széles körének 

kibontakoztató fejlesztésével, amelyeknek birtokában tanulóink sikeres 

érettségi vizsgát tehetnek.” 

 

2012. május-júniusi vizsgaidőszakban 43 tanuló (15 negyedikes, 3 fő 10-es, 15 fő 11-es, 

3 fő 13-os és 1 fő már régebben iskolánkban végzett) tett sikeres rendes, előrehozott, 

szintemelő, ismétlő érettségi vizsgát.  

A középszintű érettségi vizsga átlaga évek óta a legmagasabb 3,98. Kitűnő rendű 

vizsga sajnos nem született, a legjobb eredményt elért tanulónak egy jó osztályzata volt a 

jelesei mellett, azonban minden tanuló teljesíteni tudta a vizsgakövetelményeket. A 

vizsgaelnök a szóbeli vizsgán tapasztaltak alapján a vizsgát jó színvonalúnak ítélte, a 

vizsgázók felkészültsége meglátása szerint bármely középfokú oktatási intézményben 

megállta volna helyét, a szóbeli feleletek igényessége, magas színvonala miatt 5 tanuló 

részesült szóbeli dicséretben. Az érettségi bizonyítvány mellé a tanulók átvehették az Emberi 

Erőforrás Minisztérium államtitkár asszonya – dr. Hoffmann Rózsa - által küldött új Alaptörvényt, 

amelyet nagy örömmel és érdeklődéssel forgattak. 

 

Erősségként emelte ki a vizsgabizottság tagjainak színvonalas szakmai munkáját, a 

segítségnyújtó, türelmes, empatikus szeretetteljes légkört, amely objektív értékeléssel és a 

szabályok betartásával párosult, valamint a kiváló, megbízható szervező munkáját, és a jól 

tervezett vizsgabeosztást, mely gördülékennyé tette a vizsgafolyamatot. 
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„Az életszerű, használható tudásrendszerek felépítését tanítványainkban” úgy 

biztosítottuk, hogy”: 

  A tanulandókat modern ismeretekhez, film- és egyéb élményekhez kötöttük, a 

mindennapi tapasztalatokra a kortárs kultúra példáira építettünk, komolyzenei utalásokat a 

nyelvórákon a mindennapi élet szituációit, az illető ország kultúráját illesztettünk be a 

tananyagba, idegen nyelven beszéltünk.  

A tevékenység erősségei:  

  A diákok jobban azonosítják saját ismereteik örökölt alapjait,a műalkotások, a művészi 

modellek „használhatóságát”. Kulturált vitákat bonyolítanak. Kirándulásokon gyakorlatban is 

megismerkedtek a kultur-kincsekkel: doborjáni iskolakirándulás, és az egynapos bécsi út 14 

németes gyerek részvételével. (Liszt-életmű,Musikverein, Stephansdom meglátogatása).  

  A figyelő diákok kultúrához való viszonya, világra nyitottsága szélesült, kíváncsibbá vált a 

mélyebb összefüggésekre, gondolkodása cizelláltabbá vált. A tantárgyi koncentráció jellegű 

példák általános gyakorlata (magyar-történelem-média- információelmélet, történelem - 

földrajz-biológia, nyelvek-nyelvtan) a látókörüket szélesítette, a gyógytestnevelés gyakorlatai 

és erősítő feladatai testtudatosságukat növelte. 

 

„Az értékorientált, igényes, gördülékeny feleleteket” úgy biztosítottuk, hogy: 

         Az órák állandó interaktivitásban folytak, a diákoknak folyton reagálniuk kellett a 

felmerülő és a többiek gondolataira, rövidebb, hosszabb önálló vélemény kifejtésével. A 

tartalmi, a formai elemek csiszolása mellett az összefüggések azonosítását vártuk el, ezért 

 a gyakorlás, a jó vázlat írása megelőzte a feleleteket. 

A tevékenység erősségei:  

Az igényes, kulturált, tartalmas megnyilatkozások jutalmazása, példaadás, türelmes tanári 

attitűd, lehetőségadás a megszólalásra, a tanóra-specifikus beszédkészség fejlesztés. A 

tanulók kreativitása, hiszen jól improvizálnak,az őket érdeklő témákból. A közös értékelés 

gyakorlata.  

 

 „hogy zenei általános és speciális műveltségük birtokában sikeres szakmai 

vizsgát tegyenek.” 

  Ebben az évben tíz végzős növendék jelentkezett a vizsgára, közülük heten klasszikus 

zenész, hárman klasszikus magánénekes szakmai vizsgát tettek le jó eredménnyel.  

 

   A szakmai gyakorlat követelményeit (főtárgy, zongora kötelező) jeles eredménnyel 

teljesítették, szakmai elméletből (szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom) két tanuló jeles, hat 

tanuló jó, egy tanuló közepes osztályzatot szerzett. A szakmai bizonyítványukat (Klasszikus 

zenész – zongora / vonós / fúvós hangszeres szak, klasszikus magánénekes és karvezető) a 

tanévzáró ünnepélyen vehették át.  

A vizsgaelnök ez alkalommal is kiemelte a felkészítő tanárok színvonalas szakmai munkáját, a 

vizsga kitűnő szervezettségét, a növendékek növekvő igényességét és céltudatos igyekezetét. 

 

   Erősségként értékeljük, hogy ebben az évben a korábbi évekhez képest többen 

jelentkeztek a megmérettetésre, szépen helyt álltak, eredményesen teljesítették a 

vizsgakövetelményeket. 
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   Bevezettük a „próbavizsgát”, mely az elméleti vizsgatárgyak színvonalas teljesítésére 

való felkészülést segítette: a vizsgaszituáció átélése, vizsgarutin szerzése által. 

 

 

  „hogy felkészüljenek a felsőoktatási intézményekben folytatható 

tanulmányaikra, valamint szakmai és hangszeres tudásuk alapján, zenei 

pályán folytathassák tanulmányaikat.” 

A kurzusok, egyetemi meghallgatások, szakmai konzultációk növendékeink és 

tanáraink részére egyaránt fontosak és nélkülözhetetlenek, hiszen aktív részvételükkel  szakmai 

élményekkel gazdagodva tudásukat bővítik s kerülnek egy-egy lépcsőfokkal közelebb rövid 

és hosszú távú céljaik megvalósításához. 

Minden évben lehetőséget biztosítunk arra, hogy növendékeink részt vegyenek ilyen 

alkalmakon. 3 

 

 „nyújtson az európai elvárásokhoz igazodó képzést” 

Intézményünk beiskolázási aránya továbbra is csaknem 100%-os, melyet egyértelmű 

erősségként értelmezhetünk. A sikeres felsőfokú felvételire való felkészítés elsődleges 

feladataink között szerepel. Végzős növendékeink nemcsak hazai, hanem külföldi, neves 

felsőoktatási intézményekbe is felvételiznek, évről évre sikerrel. 4 

( 

A teljes beiskolázási eredményünk nyár végére várható. 

 

 „váljanak képessé önmaguk megvalósítására, és alkotó emberként tudjanak 

élni a jövő társadalmában” 

 A zenei pályára készülő növendékek számára lételem, hogy legyenek olyan fórumok, ahol 

hangszeres tudásukat megmutathatják, közönség előtt szerepelhetnek, összemérhetik 

tudásukat, sikerélményt szerezhetnek, és ugyanakkor örömet adnak azoknak, akik hallgatják 

játékukat. Erősségünk, hogy az intézményen belül és kívül egyaránt széles lehetőség kínálkozik 

a fellépésre, mellyel a növendékek élnek is; számtalan koncerten, rendezvényen szerepeltek 

a 2011/2012-es tanév során is. 

 

 Az év eseményei közül (melyek részletesen a beszámoló 3. pontjában jelennek meg) itt kiemeljük: 

 a Weiner tanulmányi versenyünket, melyet ebben a tanévben szóló kategóriában rendeztünk, a teljes 

szakközépiskolai diákság részvételével. 

A verseny rangját az adta, hogy minden hangszeres kategóriában neves művészeket kértünk fel a 

tanszakonkénti 3 tagú zsűribe, így a megmérettetés igazából teljesen „pártatlanul” történt.  

A zsűri – a magas színvonalat értékelve, - többször megosztott helyezéseket adott. Összességében az 5 

napon át tartó, minden tanszakot magába foglaló versenyen 25 diák  I. helyezést, 16 diák II. helyezést, 17 

diák pedig III. helyezést kapott. 

A verseny sikerélménye és a díjak mind a növendékek koncentrált felkészülésének, felkészítő tanáruk kiváló 

szakmai és pedagógiai munkájának köszönhető.  

 

 

                                                           
3
 2011. augusztusában – tanévindítóként – 12 növendékünk vett részt Balatonfüreden a Vaszary Villában 

megrendezett „Összművészeti Kurzus”-on, ahol zene-, képző-, táncművészet, valamint irodalom kapcsolódott össze a 

mintegy 8 napig tartó kurzuson. 

2011. szeptember és 2012. május között 9 alkalommal rendezett Horgas Ádám hasonló összművészeti kurzust (mozgás, 

koreográfia, tánc, rendezés) területeken, igen nagy sikerrel. 

 
4
 A 2012-ben – tehát most júniusban - végzettek közül már sikeres felvételit tett Bécs zeneművészeti felsőfokú 

intézményébe Regős Ferenc ütőhangszeres szakos, Gősi Enikő magánének szakos növendékünk Hágába, Lukács 

István trombita szakos Zurichbe és a Budapesti Zeneakadémiára is felvételt nyert. A többség eredményét majd a 

nyár közepén fogjuk megtudni. 
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 a szakközépiskolai Szalagavató örökre szóló élményt nyújtott tanárnak, diáknak és a közönségnek idén is, A 

12. osztályosok a közismereti igazgatóhelyettes által koreografált és betanított 2 kreativitásra épülő táncos 

produkciót mutattak be, egyiket hagyományosan a fúvós kamarazenekar élő zenei aláfestésével (Strauss: 

Kék Duna keringő). A végzősök táncai közötti időkben a tanári mentorálással szerveződő vonószenekari, 

fúvós kamarazenei műsorszámok és jazz betétek szórakoztatták a nagyszámú közönséget.  

 

 A Ballagáson a végzősök hagyománnyá vált búcsúkoncerten köszöntek el az iskolától, kamara-

produkciókkal  köszönték meg szüleik, tanáraik támogatását. A koncert hivatott évek óta a szülők, 

hozzátartozók tájékoztatására az alma materben négy év során megszerzett hozzáadott értékről. 

 

A tevékenységek erősségei a zenei területen: 

 a szakmai vizsgára felkészítő tanárok színvonalas szakmai- pedagógiai munkája; 

 a kiváló zenei kurzusok szervezése (segítve ezzel is a felsőfokú felvételik szakmai 

előkészítését), az érdeklődők nagy száma; 

 a növendékek szakmai önmegvalósításához nyújtott segítségek (intézményen belül és 

kívül egyaránt széles lehetőség kínálkozik a fellépésre, - koncertek, versenyek, stb.- 

mellyel a növendékek élnek is) 

 

A fejlesztés irányai: 

 A zeneiskolai alapfokú oktatásban fenntartói keretlétszám bővítésének lehetőségeit kell 

keresni!  

(a már több éve stabil 1400-as keretszámot nem engedi túllépni; emellett a következő 

tanév szeptemberétől még óraszám-csökkentést is előírt a fenntartó;) 

 A szakközépiskolai képzésben: a 2012. május-júniusi zenei szakmai vizsgára való 

felkészítő munkában továbbra is fokozott hangsúlyt helyezünk a zeneelméleti 

ismeretek gyakorlati alkalmazására, valamint a növendékek önbizalmának 

fejlesztésére, azért, hogy tudásukat a vizsgahelyzetben is magabiztoson mutassák 

meg; ennek érdekében szerveztük meg ebben az évben először a „próbavizsgát”, 

hogy a növendékek megtapasztalhassák ezt a vizsgaszituációt is, ennek 

felhasználásával készüljenek a tényleges szakmai vizsgára; 

 A 2012/2013-as tanévben szeretnénk megtartani a bukás nélküli teljesítményt és a 

magas tanulmányi átlagot az érettségi vizsgán ; 

 Az előítéletes nézetek módosítása, a megoldások, látásmódok kreativitásának 

fokozása céltétel; 

 A kevésbé, vagy hullámzóan motiváltak (tanulók kb. 30 %-a) munkára fogása 

feladatunk; 

 Az életszerűség és a használhatóság alapú példák és gyakorlat erősítése (nyelvi utak, 

kulturális programokon részvétel); 

 A helyes testtudat erősítése; 

 Csökkenteni azon diákok számát, akik csak kérdésekre válaszolva képesek beszámolni, 

összefüggő feleltek helyett .  

 A tananyagban haladás és a rendszeres számonkérés összehangolása; 

 Memoriterek, kiselőadások számon kérő jellegű feladatok számának növelése; 

 A gyengébb tanulók igényességének  fejlesztése. 
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2.  IMIP célok megvalósítása érdekében 

végzett tevékenység (az intézkedési 

tervek megvalósításának és a 

partnerközpontú működés 

eredményei) 

Forrás: MIP      

Adatszolgáltatás:  

16./A, 16./B, 17./A, 

17./B, 18./ A,B,C tábla 

1. sz., 2. sz., 7. sz., 8. 
sz. mellékletek  

Vezető megítélése(1-5): 

5 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és 

gyengeségei: 

 

A 2011/12-es tanévre megfogalmazott céljaink voltak: 

1. Iskolánk népszerűségének megtartása, továbbfejlesztése –  

a JUBILEUMOK  MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSE 

 

Az intézményben folyó összes tevékenységet az IMIP indikátoraink alapján határoztuk meg, 

a tanév sarokpontjainak, priorizált feladatainak megvalósításáért a tanév során az 

alábbiakat tettük: 

 Imázs- és báziserősítés érdekében országos ismertségünk szélesedése, 

kapcsolatrendszerünk új partnerekkel történő bővítése, a középiskolai beiskolázási 

területünk bővülése 

 Innovativitás a tanítás-tanulás folyamata terén hatékonyságunk számadatokkal  

bizonyítható növekedése (tanulói teljesítmény növekedése) 

 Pedagógusok naprakész informáltságának és alkalmazkodóképességének erősödése, 

a kétirányú információs-rendszer hatékony működtetése okán zökkenőmentes 

kommunikáció és információáramlás megvalósulása minden partneri  irányban 

 Külső értékelési standardoknak való megfelelés javulása, belső értékelési standardok 

bővítése tudatos, értékorientált, mindenki által elfogadott és ismert mérési és értékelési 

rendszerek működtetése 

 IMIP munkaterv megvalósítása 

 

2.1.  IMÁZS- ÉS BÁZISERŐSÍTÉS 

 

AZ ÉV KÉT DÍJA 

A 2011. decemberében elnyert PRÍMA PRIMISSIMA Díj, majd a 2012. májusában kapott 

zeneiskolai Művészetoktatásért Plakett egyre nagyobb ismertséget és elismerést hoz 

iskolánknak. 

Emellett ezt erősítik továbbra is kiváló eredményeink a versenyeken, sikeres koncertjeink, 

átfogó kapcsolati rendszerünk, neves tanáregyéniségeink, a művésztanári koncertjeink. 

Mindemellett továbbra is nagy gondot fordítottunk a PR-tevékenységre egyéb, a mai kornak 

megfelelő formákkal is. 

 

Ezek: 

1. intézményi honlap működtetése; 
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2. nyílt hét a zeneiskolában, nyílt napok a szakközépiskolában; 

3. még intenzívebb kapcsolatépítés budapesti és vidéki zeneiskolákkal; 

4. személyes ajánlás formájában való népszerűsítés; 

5. Az eddig is jól működő kapcsolataink ápolása  mellett a  kerületi óvodákkal évi 4 

alkalommal, a Tesz-vesz Óvodával havi  rendszerességgel hangszerbemutatókat 

tartottunk; 

6. Versenyeken, fesztiválokon aktívan vettünk részt; 

7. alig győztük a felkérésre adott külső koncerteket, a reprezentatív szereplések ebben az 

évben is fontosak voltak. 

 

Részletesebben:  

1. A tavalyi év során megújult és tartalmában is rendkívül informatív honlapunkat tovább 

színesítettük, a legfontosabb intézményi hírek, események naprakészen felkerültek. 

Az eseményeket folyamatosan regisztráló honlap működik, főként a zenei profil és 

munka ismertetésével.  

2. November 30-án és december 1-én a szakközépiskolában, április 16-20-ig pedig a 

zeneiskolában sikeres nyílt napokat (nyílt hetet) tartottunk. 5 

 

3. A beiskolázásunkat erősítendő az elmúlt éviekhez hasonlóan, intenzíven ápoltuk 

kapcsolatainkat mind a budapesti, mind a vidéki zeneiskolákkal. Zongora tanszakunk 

Martonvásáron járt, ahol növendékeink nagy sikerű koncertet adtak. Szakközépiskolai 

Főnix kamarakórusunk az Egressy Béni Zeneiskola és Zeneművészeti 

Szakközépiskolában vendégszerepelt.   

Kurzusainkat meghirdettük és nyitottá tettük a beiskolázó, zenei pályára készülő 

budapesti és vidéki zeneiskolákban tanuló növendékek és tanáraik számára is.  

 

4. Egyre több diákunk is ajánlja az  iskolát kereső, vagy váltani akaró ismerőseik 

számára a Weinert. Ez bizonyul a legautentikusabb formának az iskolát népszerűsítő 

tevékenység érdekében; emellett a diákságunk egyértelműen pozitív véleménye is 

nagy jelentőséggel bír. 

 

5. Hangszeres növendékeink bemutatkozását több alkalommal is lehetővé tettük az 

óvodás és kisiskolás tanulók számára. Óvodás csoportok jöttek hozzánk koncertre, 

ahol a hangszercsoportokat közelről megismerhették, kipróbálhatták. 

          Újdonságként a Tesz-vesz óvodában havi 1 alkalommal vittek zenei „kóstolót”  

          növendékeink. 

           Tagiskoláinkban az ott tanító hangszeres tanárok önként vállaltak bemutatót. 

          Minden helyszínen nagy lelkesedést váltottak ki a kis „előadóművészek”. 

  

6. A zeneiskolai tanszakok ebben a tanévben szinte minden budapesti és országos 

versenyen, fesztiválon részt vettek (lásd részletesen a versenyek táblát); a szép 

eredmények és elismerések nemcsak a szakmai nívót tükrözik, hanem a Weiner 

                                                           
5 A szakközépiskolai nyílt napokon a zenei csoportos és egyéni órák konzultációja mellett a közismeret is széles 

lehetőséget biztosított az óralátogatásra.  

A zeneiskolai nyílt héten az összes tagiskolai szolfézs előképzős óra látogatható volt a szülők és gyerekek számára, ill. 

hangszeres órákon is részt vehettek az érdeklődők. 

 Ismerősök körében népszerűsítettük az iskola nagyszabású rendezvényeit (zenekari koncerteket, gálakoncerteket). 
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hírnevét is öregbítik. 

 

 

Gyengeség: 

 A szakközépiskolai diákságot továbbra sem sikerült aktivizálni a honlap 

működtetésében, a diákszerkesztőség felállítására.6 

 

Erősségek: 

 Zeneiskolánk népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a több száz jelentkező, 

akiket helyhiány miatt várólistára kellett tenni. A túljelentkezők  száma  évek óta 

nagyon magas. 

 A szakközépiskolában idén is folytatódott az a tendencia melynek eredményeként 

stabil a felvételizők és a felvettek száma.  A következő tanévben megfelelő 

létszámmal tud indulni a 9. évfolyam. 

 Ismét megfelelő létszámú 9-dikes osztályt indíthatunk a 2012/2013-as tanévben; 

 A nyílt napokon az igényes tudás kialakítását és a gondolkodtatásra nevelést 

középpontba állító tanár-diák viszonyt tudtuk megéreztetni, megmutatni.7  

 A jelentkezések számának növekedését tapasztaljuk már 2 éve.   

 Ebben a tanévben is  színvonalasnak tartották rendezvényeinket a hozzánk látogatók; 

 Iskolánkat 6-7 év óta jó légkörű, szakmailag erős intézményként írják le partnereink. 

 Felvettük a kapcsolatot a szülőkkel elektronikus formában is. Így közvetlenül küldtük el 

már koncert meghívókat, azok részletes műsorát. Ennek a kommunikációs formának 

a kibővítése, folyamatos karbantartása a 2012/2013-as tanév feladatai közé tartozik 

még (hiszen az 1400 zeneiskolai és a 138 szakközépiskolai diákság igen nagy 

létszámot képvisel). 

 Megjelenésünket a szélesebb közönség felé bővítettük, szélesítjük a partneri viszonyt az 

Újbuda TV-vel is. 

 Az év folyamán több rádió, valamint az MTV 2 is készített riportot az iskola 

igazgatójával. 

 

 

 

                                                           
6 A face-book oldalak teljes mértékben kielégítik a középiskolai diákok információ-áramlási igényeit, így a honlap 

tartalmi felöltésében nem mutatnak érdeklődést, aktivitást. A DÖK a 2012/2013-as tanévben saját felületének 

kialakítása mellett, szívesen vállalná egy iskolai face-book felület állandó működtetését. 

7 A nyílt napokat úgy terveztük, hogy az igényesebb munkát végző osztályokban változatos órastruktúrák és 

munkaformák megtekintését tettük lehetővé az érdeklődők számára. 
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2.2. INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

2.2.1. TANULMÁNYI MUNKA ÉS EREDMÉNYEK TERÉN 

Munkatervünk szerint végeztük feladatainkat mindkét szakfeladaton:  

 

Zeneiskola: 

Nem csökkent a lendület a szakmai munkavégzés területén, eredményeink ezt maximálisan 

alátámasztják; 

 

Szakközépiskola: 

Folytattuk a tanulók folyamatos munkáltatását, az igényes, vizsgaszituációkat gyakorló  

számonkérés gyakorlatát, a rendelkezésre álló eszközök széleskörű használatát, 

felkészítettünk a középfokú beiskolázásra valamint az érettségire és a szakmai vizsgára. 

(A szakközépiskola közismereti részletes értékelő-elemzése az 7. 8. számú mellékletben 

található.) 

2.2.2. PARTNERKAPCSOLATOK TERÉN 

Zeneiskola 

Legfontosabb partnereink a szülők, akikkel együttműködve érjük el sikereinket a növendékek 

előrehaladásában. Koncertek, vizsgák alkalmával büszkén gratulálhatunk egymásnak. 

Problémák kezelésében is bátran fordulhatnak hozzánk, főtárgy tanáraink szinte 

családtagként élveznek bizalmat a gyermekek nevelésében is.  

Hangszeres és elméletet tanító tanárok gyakran konzultálnak a gyerekek zenei előmenetelét 

segítő kérdésekről, hogy a tapasztalataikat megalapozottan közvetítsék a családok felé. 
 

Szakközépiskola 

 A szülőkkel részben fogadóórán tartottuk a kapcsolat, de az interneten keresztül 

(Facebook), emailben és telefonon is folyt kommunikáció. Általában a problémás 

gyermekek szüleivel volt gyakori a kapcsolatfelvétel. A gyakoriságot a probléma mélysége 

határozta meg (napi emailtől, az egyszeri telefonbeszélgetésig). A jellemző kapcsolat-

felvételi irány, az osztályfőnök kereste a szülőt volt.  

 

A tevékenység erősségei:  

Beérett az osztályfőnöki gyakorlat, mert a szülők 70%-a értesíti az osztályfőnököt, ha 

gyermeke beteg, vagy bármely más okból mulaszt. A szülők és osztályfőnökök közötti 

bizalom. A szülőkkel való beszéd hatott a legtöbb tanulóra. 

 

2.3.  KÉTIRÁNYÚ INFORMÁCIÓS RENDSZER MŰKÖDTETÉSE ÉS HATÉKONY KONFLIKTUSKEZELÉS 

 

 Internetes levelező rendszer használata  

Idén is zökkenőmentesen, napi szinten működött mind a vezetőséggel (körözvény, levelek, 

feladatadás), mind a szülőkkel való kapcsolattartásban. 

Minden, az iskola egészét érintő programról tájékoztatót –esetenként személyre szólót is – kaptak a 

kollégák, azonnal jelezhetők voltak a gondok,a  helyettesítési feladatok. 

A folyamatosság mellett, költségkímélő és gyors tájékozottságot biztosított az iskolai eseményekről 

 Az interneten a jelenlegi és a volt növendékekkel, és a kollégákkal is tartottuk a 
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kapcsolatot.  

 

 A zenész és közismereti kollégák közötti még hatékonyabb kapcsolattartás; 

Fejlődött a kapcsolattartás, az osztályfőnökök és főtárgytanárok nagyobb százalékban 

kölcsönösen keresték egymást. Nemcsak a problémás esetekben, hanem általános 

tájékoztatás –tájékozódás célzatával is. Együtt vettek részt a tanulót érintő nagyobb 

rendezvényeken, szerepléseken.   

A tevékenység erősségei:  

A baráti kapcsolat és együttes motiváció lehetősége számos kollégával 

A tanulók nem tudtak kibújni a felelősség alól. 

 

 Humánerőforrás fejlesztési feladataink 

A külső továbbképzések, nevelőtestületi vezetőségi, tanszaki értekezletek gyakorlata a 

tantárgyi, szakmai és általános szakmódszertani tudás elmélyítését,a minőségügyi tudás 

erősítése és az  információszerzést célozták. Előnyt élveztek a már megkezdett képzések 

résztvevői, és a kollegák, akiknek a törvényes továbbképzési ciklus végén tartva, még 

hiányzó moduljaik voltak. 

A tevékenység erősségei:  

A kollegák többsége érdeklődően és szívesen vett részt a fejlődését célzó alkalmakon. 

A minőségirányítási feladatokról szóló egész napos értekezlet a kollegák visszajelzései és a 

csoport munkájának segítése szempontjából is sikeres volt 

 

2.4. EGYSÉGES MÉRÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 

2.4.1. ZENEI  TANSZAKOK 

 

ALAPVIZSGA a zeneiskolában: 

Ettől a tanévtől már teljes és kötelező a zeneiskolai alapvizsga; mind hangszeres főtárgyból, 

mind a szolfézs melléktárgyból „gyakorlottan” folynak ezek a vizsgák; 

Egyre többen látják hasznosságát és fontosságát, így egyre többen kívánják megszerezni a 

teljes alapvizsgát:  

 a már letett elméleti vizsga mellé 

 a hangszeres alapvizsgával kiegészített alapvizsgát tettek, mely köztudottan törvényi 

feltétele a továbbképző osztályba lépésnek. 

 

Így ezentúl ez a szakmai mérés, mint egységes központi vizsgarendszer - biztosítja a teljes 

zeneiskolás gyermeksereg részére az egységes mérési rendszert. 

 

SZAKMAI VIZSGA – zenei záróvizsga a szakközépiskolában 

A szakmai zenei képzés záróvizsgája, a szakmai vizsga hangszeres  és elméleti tárgyakból 

összegző tudást, a szakmai évek tanulmányainak teljes áttekintését teszi lehetővé. Írásbeli és 

gyakorlati vizsgarészekből áll, ebben a tanévben május 14-én zajlott az írásbeli, június 4-én és 

5-én pedig a gyakorlati vizsgarész.  

A 10 diák immáron rutinosan szerepelt a vizsgákon, mivel 2 éve bevezettük a félévenkénti, 

vizsgaszerű szóbeli beszámolókat zenei elméleti tárgyakból is. 
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VERSENYEK mindkét szakfeladaton: 

Az évente megrendezett iskolai versenyek elbírálása egységesítésének rendszerét tovább 

csiszolva működtetjük.  

 2011. november 14-21. között Hangszeres Tanulmányi Versenyt rendeztünk 

szakközépiskolásaink részére, 

 2012. márciusában saját rendezésű Kamarafesztivált tartottunk, amely nagyon 

népszerű, kedvelt mind a növendékek, mind a tanárkollégák körében.  

 

Fontossága és hasznossága vitathatatlan:  

1. a közös, kisebb-nagyobb együttesben való muzsikálás nemcsak határtalan öröm a 

gyerekeknek,  

2. hanem nagyszerű terepe az együttes munkának, az egymáshoz való 

alkalmazkodásnak, a zenei hangszeres partnerek egymásra figyelésének.  

 

Emellett természetesen részt vettünk minden meghirdetett országos és budapesti versenyen, 

amire a szaktanárok készítették fel növendékeiket. Ezek közül ebben a tanévben 1 országos 

verseny budapesti válogatójának helyszínéül álltunk rendelkezésre (zeneiskolai mélyrézfúvós 

verseny), és 1 országos verseny társrendezői, társ-szervezői voltunk (szakközépiskolai 

hárfaverseny).  

Sikereink részletesen a 16. 17./A, 17./B, 18./A, 18./B, 18./C táblázatban vannak felsorolva. 

 

Erősségek: 

 Az alapvizsga lehetősége és kényszere megnyugtatóan rendezi az egységesen magas 

színvonal megtartásának igényét. 

 A rendszer alapján pontosabb adatokat kaptunk az egyes tanszakok munkájának 

színvonaláról, a tanszakok teljesítménye összevethetővé vált. 

 A kamaracsoportok színes, kreatív produkciói is magas színvonalról tanúskodtak; 

 A minden esetben felállított szempontsor motiválta mind a tanári, mind a tanulói 

munkát, erősítette a tanár-diák kapcsolatot, valamint a tanulók egymáshoz való 

alkalmazkodásának képességét mind szakmai, mind emberi tekintetben, növelte az 

igényességet és az iskolához való tartozás érzését.  

 

2.4.2. KÖZISMERET 

 

Egységes mérési rendszer kialakításának gyakorlata (versenyek, vizsgák, feleletek, 

dolgozatok) 

Az érettségi értékelési rendszert használtuk, olyan átalakítással, hogy 30-50% között 

teljesítménnyel érték el az elégségest. A részkészségek nem csupán a 12. osztályban, hanem 

folyamatosan mérődtek és fejlesztődtek. Az értékelés szempontjainak megismertetését már 

9. osztálytól végezzük, hogy a tanulók számára egyértelműen bevésődjenek. 

A tevékenység erősségei:  

Következetesség, átláthatóság. 
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2.5.  IMIP MUNKATERV MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A MICs a tervezettnek megfelelően végezte munkáját.  

A 2011. októberében nevelőtestületi értekezletet szenteltünk a minőségirányítási feladatok 

széleskörű megismertetésére, majd a nevelőtestület részvételével SWOT analízist készítettünk. 

A munkatervnek megfelelően aktualizáltuk a partneri (szülői, tanulói) mérés eszközeit, és 

bonyolítottuk le a mérést, az így kapott adatokat értékeltük és használjuk jelen 

beszámolóban. 

 

A tevékenység erősségei:  

A munkatervnek való megfelelés 

Hatékony mérőeszközök  

 

A fejlesztés irányai: 

 

A jövő tanévtől feladatunknak tekintjük: 
1. AZ IMÁZS- ÉS BÁZISERŐSÍTÉS TERÜLETÉN: 

 A diákság honlap és face-book felület-szerkesztésének beindítása; 

 Továbbra is folytatjuk az eseményeket folyamatosan regisztráló honlap működtetését, 

az iskolánk fő profiljának, legfontosabb területének folyamatos megmutatásával; 

 A szülőkkel elektronikus formában történő kommunikáció bővítése  

 Megjelenésünket a szélesebb közönség felé bővíteni kell. Partnerként az Újbuda TV-

vel kell a kapcsolatunkat szorosabbra fűzni. Nagyobb eseményeinkről eddig is 

közvetítettek részleteket, de ennél több műsoridőben szeretnénk szerepelni. 

 A nyílt nap-propaganda a szakközépiskolában 

 

2.  AZ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERÜLETÉN: 

Szakközépiskola: 

Tanulmányi munka és eredmények terén (részletesen ld. 1 számú melléklet) 

 Az idei javuló tendenciát mutató tanulmányi eredmények további javítása 

 A differenciált oktatás erősítése a tanórai hatékonyság teljes körű kihasználása mellett, 

mert az otthoni tanulási idő itt csekély, a tanulókat az órákon kell segítenünk.  

 A tanulópárok, a kortársi magyarázat, a motiváció,az egymásért vállalt felelősséget 

erősítő tevékenységi formák. 

 Folytatni az egyéni foglalkozás, lelki támogatásának gyakorlatát.  

Partnerkapcsolatok terén: 

 A tanulók 30%-a nem vagy rendszertelenül vezeti ellenőrzőjét a tanári és szülői ellenőrzés 

ellenére. Az ellenőrző használatának rendszeressége minden tanulónál valósuljon meg. 

 E-napló bevezetésének előkészítése (anyagi korlátok ebben a tanévben!) 

 
2.1. Szorosabb kapcsolat a szülőkkel 

Zeneiskola: 

 A szülőkkel kialakított jó kapcsolat további ápolása, értékegyeztetés 

 Elektronikus felülettel segíteni, könnyíteni a kapcsolattartást (programok, tájékoztatók 

küldése, stb.) 

Szakközépiskola: 

 A szoros kapcsolat fenntartása, erősítése. 
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2.2. A kétirányú információ áramlás (tanárok közti kapcsolat, levelezőrendszer,honlap) 

Az Internetes levelező rendszer használata terén: 

 A hatékonyság fenntartása 

Szakközépiskola: 

A zenész és közismereti kollégák közötti kapcsolattartás terén: 

 Többnyire ugyanazokkal a kollegákkal sikerült a kapcsolatot tartani, velük viszont 

megbízhatóan ezért bevonni az összes zenész kollegát a tájékozódásba, 

megoldáskeresésbe.  

 

2.3. Az egységes mérési rendszer erősítése területén: 

Szakközépiskola: 

 Minden kollega egyértelműsítse ezeket az elvárásokat a tanulókban. 

 Teljesítse az elfogadható elvárásokat minden tanuló. 

 

 

2.4. Személyes példamutatás erősítése 

A személyes példaadást motivált felelősségvállaló tanári magatartással tovább erősítjük. 

A problémák megoldásában erőteljesebben elvárjuk a DÖK-nek és képviselőinek segítségét.  

 

 

2.5. A Humánerőforrás fejlesztési feladataink területén: 

 A kollegák motiválása a friss ismeretek és kompetenciák elsajátítására és 

továbbadására az intézmény munkaközösségein belül  

 

2.6. A minőségirányítási feladatok végrehajtásának területe: 

 A MICs csoport munkáját segítők bázisának szélesítése, kollegák bevonása 
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3. Az éves munkaterv feladatainak 

teljesítése (a munkatervben 

tervezett feladatok alapján) 

Forrás: Munkaterv 

Adatszolgáltatás:  
2./A, 2./B, 4., 11., 13./A, 

13./B, 14., 15., 16./A,B, 

17./A,B, 18./A,B,C, 24., 26.  

táblázatok,  

1. sz., 2. sz., 3.sz., 4.sz., 
5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz.  

mellékletek 

Vezető megítélése (1-5): 

5 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és 

gyengeségei: 

 

A tanév kiemelt feladatai a munkaterv szerint: 

3.1.  IMIP CÉLOK MEGVALÓSULÁSA - AZ ELŐZŐ PONTBAN MÁR SZEREPELT. 

  

3.2. TANSZAKI PROGRAMOK 

Az intézmény tanszakai: 

zongora, hegedű, cselló, nagybőgő, furulya, fafúvós, rézfúvó-ütős,  

gitár-harmonika-hárfa, magánének, szolfézs, zeneszerzés 

 

A zeneiskola hangszeres tanszakai év elején elkészítették éves munkatervüket, az országos és 

budapesti versenyek kiírásáról tájékoztatták tanszakuk pedagógusait, ehhez igazítva a helyi 

versenyek megrendezésének időpontját, tematikáját. 

A hangszeres tanárok a minden második évben megrendezendő zeneiskolai kamarazenei 

fesztiválra készültek, a szolfézs tanszak országos versenykiírás híján házi versenyt kívánt 

rendezni az elmélet tanszak aktivitásának frissen tartása miatt. 

A fúvós tanszakok kiemelt eseményei között fókuszban szerepelt a Fúvószenekar 40. jubileumi 

programjainak megvalósítása. 

3.2.1. KURZUSOK A 2011/2012-ES A TANÉVBEN 

A tanévben kevesebb egyéni kurzust tartottunk, előnyben részesítettük azt a nagyszerű 

lehetőséget, hogy az egész tanévet átfogó – több foglalkozásból álló komplex művészeti 

kurzust tartott Horgas Eszter fuvolaművész tanárunk közreműködésével Horgas Ádám. 

2011. szeptember és 2012. május között 9 alkalommal jöhettek el a növendékek az 

összművészeti kurzusra, ahol mozgás, koreográfia, tánc, rendezés területeken fejleszthették 

ismereteiket, tudásukat. 

 

 

Erősség: 

 a nagy művészek kurzusain páratlan lehetőség nyílik kitekintésre – úgy a diákok, mint a 

tanárkollégák részéről;  
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3.2.2. TANSZAKI FOGLAKOZÁSOK 

 

MŰHELYMUNKA – KIEMELT TERÜLET 

A tanszaki foglalkozások a műhelymunka igazi terepét alkotják. Ez jelenti a szakmai előkészítő 

munkát, ahol feladat-megbeszélés folyik, és minden foglalkozás konstruktív, aktív értekezlet.  

A tanszakok tanárai félévente minimum 2-2 alkalommal találkoznak, de van olyan tanszak is, 

ahol havi, sőt heti rendszerességgel folytatnak szakmai konzultációt (trombita tanszak – a heti 

szerdai koncertek után)  

 

Zeneiskola - szakközépiskola 

Tanszakaink elsősorban a versenyek szervezésével, tanítási gyakorlati tapasztalatok 

megvitatásával  foglalkoztak. 

 A zeneiskolai szolfézs tanszakon havi rendszerességgel folynak tanszaki foglalkozások. 

Ebben a tanévben a kottaolvasásra helyezve a fő hangsúlyt házi versenyt rendeztünk lapról 

olvasásból, és a felszabadult éneklés örömének megőrzésére népdalverseny volt az esemény 

második felében.  

Meghívott vendég: György Istvánné, tanszakunk nyugalomba vonult kiváló tanára tartott 

„felkészítést”, adott a lapról olvasási verseny előtt hasznos gyakorlati tanácsokat. 

Az alapvizsga frissítése is tanszaki vállalt feladat, amit évről-évre megvalósítunk. 

A feladatlapot kissé módosítottuk, színvonalát megtartva játékosabbá, élvezhetőbbé tettük 

annak megoldását.  

 Szakközépiskolai elmélet tanszakon bevezettük a minden évfolyam számára kötelező 

félévi vizsgát szolfézs és zeneelmélet tantárgyakból. A diákságon először eluralkodó  

„sokk”- érzés a rutintalanság okán már a tanév végi vizsgákra sokkal gyakorlottabbá 

vált. 

 Cselló tanszak – zeneiskola és szakközépiskola: 2011. október 13-án a 100 évvel ezelőtt 

született André Navarra emlékének tisztelegve maratoni koncertet tartottak, amelyen 

jelenlegi és volt növendékeink mellett vendégművészek is felléptek. 

2 alkalommal vettek részt tanáraink növendékeikkel együtt a Budapesti Vonósokkal 

közös koncerteken, ahol szakközépiskolás diákjaink versenyműveket játszottak. 

A zeneiskolások nagy számban versenyeztek a tavaszi Kamarazenei Fesztiválon. 

 Furulya – blockflöte tanszak:  

Zeneiskola: Egyik legnépesebb tanszakunk, aktív tanszaki munkával. 

Tanítványainkról elmondható, hogy gyakran hívják őket külső szereplésekre, szívesen 

tesznek eleget a felkéréseknek. Igen vonzó az óvodások számára is a hangszer, ezért több 

alkalommal mentek ki óvodákba hangszerbemutató koncertet tartani. 

Ezek megszervezése is komoly egyeztetést kíván, a tanszak tanárai pedig örömmel látják 
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el eme feladatokat is. 

 

Tanszaki foglalkozás keretében, a szakmai kérdéseket megvitatandó, Kállay Gábor és 

Kállay Katalin a helyes légzéssel kapcsolatos előadást tartott. 

Újdonságként Daróci Bárdos Tamás zeneszerző, iskolánk tanára a tanszak felkérésére  

furulyadarabokat, népdalfeldolgozásokat komponált, amit 2011. novemberében koncert 

formájában adtak elő a szerző 80. születésnapjának tiszteletére. 

Szakközépiskola: kiváló művésztanár kollégánk – Kállay Gábor – Czidra László 

munkásságának örökségeként folytatja az országosan is híres régizene-oktatást Blockflöte 

hangszeren. A növendékek szólóban éppúgy, mint kamarazenei formációban állandó 

szereplői az iskolai és a külső hangversenyeknek, rendezvényeknek. 

Gitár, harmonika, hárfa tanszak:  

A tanszakok munkáját elsősorban az országos versenyekre való felkészülés ek tennivalói, 

szervezési feladatai határozták meg. 

 Rézfúvós tanszak:  

Kiemelt esemény: a Fúvószenekar 40 éves jubileumi programjaira való felkészülés. 

A rézfúvós együttesek és szólóprodukciók is igen nagy érdeklődést váltanak ki, ezért 

rengeteg szereplési felkérésnek kell eleget tenniük. 

Ezek szervezésének feladatai a tanszakvezető munkájához tartoznak. 

Rendszeres munkaközösségi programnak tekinthető, hogy a tanszak minden héten tart 

koncertet, amit azután komoly szakmai megbeszélés követ. 

 Zongora tanszak:  

Népes és igen aktív tanszak, foglalkozásaikat havi rendszerességgel tartják, hiszen a feladatok 

ellátása, lebonyolítása, versenyek, szereplések koordinálása gyakori találkozást, egyeztetést 

igényel. 

Gondosan ügyelnek a partnerkapcsolatok ápolására (Martonvásár), szakmai 

továbbfejlődésük biztosítására. 

A Liszt év kapcsán Esztergomi kirándulást tettek, amit a Bazilikában orgonahangverseny és 

előadás tett felejthetetlenné. 

2011. november 5- én Újbuda és a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 

közös megrendezésében nagyszabású Fesztivál jöhetett létre, ahol a zongora tanszak volt 

leginkább érintve a felkészüléssel. Növendékeink közül a szakközépiskolások vettek részt 

nagyobb számban, mérhették össze tudásukat Budapest többi zenei intézményeinek  

hangszereseivel. 
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Szakközépiskola 

A szakközépiskolai tanszakok év elejei munkájában kiemelt feladatok között szerepelt az éves 

tanszaki munkatervek összeállítása, a kamarazene tanszakon a Weiner hangszeres tanulmányi 

verseny anyagának megbeszélése. 

 

Erősség, hogy évek óta nagy tapasztalatú, egymást szakmailag elismerő kollégák dolgoznak 

együtt egy-egy tanszakon, így a munkatervezés (verseny-, vizsgaanyag stb.) a tantervi 

követelményekkel összhangban, ugyanakkor a növendékek képességeit figyelembe véve 

történik.  

 

A folyamatos minőségi szakmai munka eredménye, hogy a tanév végén ismét elmondhatjuk: 

az év elején kitűzött általános célok és konkrét feladatok egyaránt teljesültek.  

A szakmai pedagógiai munka minőségének fejlődése jól nyomon követhető a növendékek 

különböző alkalmi fellépésekor, az országos és nemzetközi versenyeredményekben, valamint 

a vizsgák alkalmával. 

 

Szintén erősségünk, és a tanszaki munka kiváló minőségét tükrözi a csaknem 100 %-os 

felsőfokú beiskolázási arányunk is. 

 

 

3.3. TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 

Továbbképzésre ebben az évben – bár nem túl nagy összegben, jut finanszírozási keret; 

áttekintve az elmúlt év pedagógus teljesítését, kiválasztottuk közös megbeszélés alkalmával 

azokat a kollégákat, akiknek a 7 éves periódus szerint a legszorítóbb a teljesítési 

kötelezettségük; ennek alapján zökkenőmentes a képzés szervezése!  

 

Az intézmény két kolléga számára biztosította az akkreditált felsőoktatási szakirányú 

képzésben való részvételt.  

 1 fő zeneelmélet szakon zeneakadémiai diplomát szerzett, 1 fő pedig a közoktatás 

vezetői tanfolyamát végzi 

 

 

 A szakmai kurzusokon való részvétel beszámítható a kötelező továbbképzési keretbe. 

Így az továbbképzés törvényi szabályozásának módosítása lehetővé tette, hogy az 

általunk szerevezett és rendezett mesterkurzusokon részt vett kollégák – részvételüknek 

megfelelően – továbbképzésükről tanúsítványt kaptak. A zeneiskolában többen is 

éltek ezzel a lehetőséggel. 

 

 Az elmúlt tanévben többen teljesítették a 120 órás kötelezettségüket, részben pedig 

újabb témakörökre várnak.  
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3.4. INTÉZMÉNYI KONCERTEK 

3.4.1. WEINER BÉRLETI HANGVERSENYEK – MORUS KONCERTEK 

Hagyományosnak mondható Weiner bérleti hangversenysorozat keretében ebben a 

tanévben is változatos programot kínáltunk közönségünknek.  

„A” - sorozat: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - 4 alkalommal 8 

„B” sorozat: Menyecske utcai Weiner-terem - 3 alkalommal9  

„C” sorozat hangversenyeit (3 alkalommal) hagyományosan az őrmezei Mórus Szent Tamás 

Egyesülettel közös rendezésben tartottuk,  a weineres diákok szereplésével. 

 

3.4.2. NYUGDÍJASAINK SZÁMÁRA RENDEZETT KONCERT 

 Nyugalomba vonult egykori kedves kollégáink nagy szeretettel követik nyomon az 

újabb és újabb generációk zenei előmenetelét. Habár már aktív tanárként nincsenek 

közöttünk, de szívesen meghallgatják jelenlegi növendékeink nekik szánt műsorát. 

2011. december 5-én Mikulás előestéjén családias körben, diákjaink fellépésével a 

Weiner Teremben láttuk vendégül régi kedves kollégáinkat. Kitűnő hangszeres 

növendékeink szerepeltek, zeneiskolások és szakközépiskolások egyaránt.  

            A koncertet ez alkalommal is baráti együttlét követte, fehér asztal mellett. 

 

3.4.3. BABAHANGVERSENYEINK 

„Babáink”- kezdő növendékeink , szüleik, és tanáraik is nagy izgalommal várják a lehetőséget, 

hogy a „világot jelentő deszkákra”, színpadra léphessenek.  

Az első koncert élménye meghatározó a cseperedő gyermekek számára, hiszen életre szóló 

élmény a nekik szóló taps, siker mámorító érzése.  

 

Hagyományaink része az évi rendszerességgel megrendezésre kerülő  Baba hangverseny, 

amely a legkisebbek számára (hangszeres előkészítő, 1.o., 2.o.) ad szereplési lehetőséget a 

                                                           
8 Az „A” sorozat  első hangversenyét október 21-én tartottuk, Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója 

alkalmából: a koncerten zeneiskolások és szakközépiskolások szerepeltek Liszt művekkel. 

A második hangversenyen, november 18-án, szóló és kamaraművek hangzottak el,  a harmadikra,  

december 16-án pedig hagyományosan karácsonyi ünnepi hangversenyre került sor együtteseink 

(vonószenekaraink, énekkaraink) közreműködésével. 

A negyedik alkalom a „Weiner Kamarafesztivál” ünnepélyes díjkiosztója és a maximális 10 pontot elérő 

kamara csoportok gálahangversenyre 2012. április 13-án került sor. 

9 „B” sorozat koncertjei a sokéves hagyomány szerint ebben az évben is az országos versenyekhez 

kapcsolódnak, mint „előkoncertek”, illetve a szakközépiskolai „Weiner hangszeres tanulmányi  verseny” 

díjkiosztó-gálahangversenye is. 

Az I. félévben 2011. nov. 23. – a szakközépiskolai hangszeres verseny díjkiosztója és gálahangversenyét 

tartottuk e sorozat keretében. 

2012. január 20-án tartottuk e keretben a „Czidra Emlékkoncertet”, most is nagy sikerrel, teltházas közönség 

előtt. 

2012. március  7-én 18 órakor került sor a „B” sorozat 3. hangversenyére.  Ez alkalommal a szakközépiskolai 

országos versenyre, valamint a zeneiskolai kamarafesztiválra készülő növendékek műsorából hallhatunk 

válogatást.  



             WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA                 ÉRTÉKELÉS 2011/2012. 
 

24 
 

Weiner terem pódiumán.  

 

 

 

Ebben a tanévben is kiemelkedően sokan szerepeltek a picik közül, négy koncertet tartottunk 

(2012. március 21-én 2 koncert, és március 22-én 2 koncert).  

A „legapróbbak” őszinte nyitottsága és felszabadult játéka különleges élményt nyújt 

mindannyiunknak. 

 

3.4.4.  TANSZAKI HANGVERSENYEK  

 

Évente  két alkalommal tartunk  tanszaki hangversenyeket a Pedagógiai Programunk 

értelmében. 

Ezek rendszerint félévkor és év végén szerveződnek a karácsonyi ünnepségek és az év végi 

vizsgák apropóján.  

 

A munkatervben megfogalmazottak szerint több tanszak ennél sűrűbben, havonta, 

kéthetente , a rezesek hetente állították színpadra a növendékeket.  

 

Ezeken a hangversenyeken az összes diák fellép, ez a legjobb lehetőség a szülők és 

érdeklődők számára a tájékozódásra gyermekük haladását illetően, illetve jó alkalom egy 

teljes hangszeres osztály bemutatkozására.  

 

Egyre több zeneiskolai tanszakon rendezik meg a nyilvános vizsgabeszámolót hangverseny 

formájában. Ilyenek voltak pl: szolfézs csoportos összefoglaló órák, ének vizsgák, zongora B 

tagozatos vizsga, ütő vizsga, furulya tanszak némelyike. 

 

3.4.5. KIEMELKEDŐ KONCERTJEINK 

KONCERT-SOROZAT AZ ALLE-BAN 

2011. okt. 27., nov. 3., nov. 9.  a három koncerten – legtöbben zongoristák játszottak a 

Liszt-év jegyében, de szerepelt egy fő csellista és a Rézfúvós Kamaraegyüttes is. A program-

sorozat a KULTI-rendezvénnyel közösen valósult meg. 

 

TANÁRI KONCERT  

Művésztanári koncertünk ebben az évben is 2012. június 14-én került megrendezésre, a 

Művészetek Palotájában. Különlegességnek tekinthetjük, hogy megtisztelt bennünket Szőnyi 

Erzsébet Kossuth-díjas nyugalmazott zeneakadémiai professzor, zeneszerző, akinek 

megzenésített verseit Ő maga, mint szerző és egyik zongora-művésztanár kollégánk adták 

elő. Az est nagy sikert hozott, elnyerte a zsúfolásig megtelt Üvegterem közönségének 

tetszését.  
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3.4.6. EGYÜTTESEK HANGVERSENYEI 

FÚVÓSZENEKAROK 

 

Kiemelt helyen szerepelt ebben az évben a 40 éve alakult zeneiskolai fúvószenekar. 

4 nagysikerű jubileumi koncertet adtak: zeneiskolai és szakközépiskolai fúvószenekarok a 

jubileumi 2 nagyszabású koncert mellett - amely 2011. november 10-én, és 2012. április 26-án 

a Menyecske tornacsarnokban került megrendezésre, - december 9-én   és február 2-án is 

szerepeltek reprezentatív és nagy sikerű hangversenyeiken a Neszmélyi úti tornateremben.  A 

zenekarok karmesterei: Kerényi Judit (zeneiskolai zenekar), Bálint Rezső (szakközépiskolai 

zenekar), és Sztán István (mindkét zenekar) voltak. A koncertek alkalmával a növendékek 

szóló- és kamarazene műsorszámai is színesítették a műsort. 

 

VONÓSZENEKAROK 

A két zeneiskolai vonószenekar a bérleti koncerteken 2 alkalommal szerepelt: a karácsonyi és 

a tavaszi hangversenyen, nagy sikerrel. 

Emellett a tanév végén ismét meghívást kaptak Diósdra, valamint Budapest  II. kerületébe, 

mely fellépések már évek óta visszatérő bemutatkozási lehetőségek számukra.  

Karmesterük: Szabóné Abonyi Irén, hegedűművész. 

 

EGYÜTTZENÉLÉS A BUDAPESTI VONÓSOKKAL - NAGYSZERŰ SZAKMAI LEHETŐSÉG  

Budapesti Vonósok és a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola közös zenekarának első 

hangversenye zajlott 2011. május 27-én, a Szent Margit Gimnázium Dísztermében. A sikeres 

együttműködés további közös koncertekre sarkallta az előadókat. Ebben a tanévben 2 

alkalommal játszottak együtt: 2011. december 17-én, és 2012. május 20-án. 

Tanáraink mellett szakközépiskolás diákjaink - vonósok és fúvósok egyaránt –  közreműködők 

és szólisták  lehettek ezeken a különleges koncerteken. 
 

KÓRUSAINK - ORGONAKONCERTJEINK 

A Praetorius Énekkar Balassa Ildikó vezetésével, nagyon szép hangversenyt adott az orgona 

tanszakkal közös szervezésben, a Budapest Hegyvidéki Evangélikus Templomban  

 2011. november 10-én; 2012. május 31-én; 

 ünnepi műsort adtak a Weiner A bérleti karácsonyi hangversenyen is 2011. december 

16-án; 

 

A Főnix Kamarakórus – Prinyi Csabáné Györfi Katalin vezetésével, több alkalommal szerepelt 

kerületi intézmények rendezvényein, kiállítás-megnyitókon és kulturális programokon. 

Hagyományőrző műsorukkal tették emlékezetessé az estet a Megbékélés Házában 2011. nov. 

28-án, ahol Gurmai Éva kollégánk volt az est házigazdája. 

 

3.4.7. CZIDRA LÁSZLÓ EMLÉKHANGVERSENY ÉS KIÁLLÍTÁS 

Czidra László Emlékhangverseny 2012. január 28-án a Weiner teremben, a furulyás 

növendékek és a Camerata Hungarica együttes ragyogó közreműködésével, fényképes-

zenés visszaemlékezéssel.  
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Díszvendégként Czidra László özvegye, Bodza Klára énekművész volt jelen, dalcsokra tette 

meghitté és bensőségessé az emlékezést. 

3.4.8. OPERABEMUTATÓK 

Évről-évre egyre bővül az iskolai keretetek között szervezett operabemutatók sora.  

Az ének tanszak mellett az Énekes Iskola is bemutatkozott. Ők  Mozart: Figaro házassága c. 

opera keresztmetszetét vitték színpadra. 

A magánének tanszak „aktivistái” ezúttal a Pergolesi: Úrhatnám szolgáló c. operáját mutatták 

be 4 alkalommal. 

3.4.9. ÚJ KAPCSOLATOK – HAGYOMÁNYTEREMTÉS? 

Közös hangverseny a BOWDOIN COLLEGE (USA) kórussal  

2012. március 13-án látogatott el hozzánk, és nyújtott felejthetetlen élményt a hallgatóságnak 

ez az amatőr kórus. Iskolánk 2 énekkara, a Főnix kamarakórus és a Praetorius kórus szintén 

fellépett még ezen a barátságos bemutatkozó koncerten. Lenyűgöző és nagyszerű koncert 

volt. 

 

KELENVÖLGYI PLÉBÁNIATEMPLOM 

Orgonista növendékeink, az Énekes Iskola kórusa valamint egy vonós kamaracsoport 

együttese 2012. június 2-án – hagyomány- teremtő szándékkal koncertet adott a Kelenvölgyi 

Plébániatemplomban. Felkérést kaptunk a jövőbeni folytatásra is. 

 

KÖZÖS KONCERT  A  TUTTA FORZA ZENEKARRAL (Kőbányai Zeneiskola) 

Meghívásukra vendégszerepelt az iskolai fúvószenekar Tavaszköszöntő hangversenyükön a 

Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ színháztermében 2012. március 23-án, majd 

viszonzásul ők is felléptek a fúvószenekar 40 éves jubileumi koncertjén a Menyecske utcai 

tornacsarnokban.  

 

3.4.10. SZALAGAVATÓ ÉS BALLAGÓKONCERTEK 

A végzős növendékek szülei és hozzátartozói meghatottan köszönték meg, hogy a ballagó 

diákok zenei produkciókkal búcsúzhattak Alma Materüktől, bepillantást engedve a népes 

vendégseregnek zenei tanulmányaik eredményességébe.   

A messzebb lakó hozzátartozók ritkábban hallhatják diákjaink szakmai, zenei előmenetelét, 

így még inkább örültek a fiatalok fejlődését, kibontakozását hallani. 

 

3.4.11. KÜLSŐ HELYSZÍNEKEN TARTOTT HANGVERSENYEINK 

Évről évre egyre több felkérést kapunk az újbudai iskolák és intézmények, valamint 

kerületünkön kívüli közösségi házak, civil szervezetek, kiállítótermek, templomok, 

koncerttermek, szociális intézmények, partner zeneiskolák (budapesti, vidéki) részéről, hogy 

eseményeik ünnepélyességét zenei előadással emeljük, színesítsük. Nagy örömmel készülnek 

erre a bemutatkozásokra diákjaink és tanáraik egyaránt, hiszen a szereplés és zenélés örömét, 

élményét szeretettel osztják meg a meghívó és jelenlévő közönséggel egyaránt.  
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Erősségünk, hogy  

 mindig lelkesedéssel és odaadással teszünk eleget minden külső felkérésnek, rendkívül 

alkalmazkodóak és rugalmasak a kollégák és a diákok egyaránt a tekintetben, hogy 

még az utolsó pillanatban hozzánk eljuttatott felkérésnek is eleget teszünk. 

 továbbra is értékteremtő, a magyar zenei kultúrát tovább vivő nemzedék kicsinyét-

nagyját neveljük és segítjük a zene világának megismerésében. 

 szakközépiskolai tanulóink gyakran szerveznek saját maguk és társaik részére 

hangversenyeket, így egész fiatalon megismerkednek az önmenedzselés pozitív és 

negatív velejáróival. 

 

BEMUTATÓ A MOM MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN 

Teaház az augusztusi holdhoz... címmel mutatta be  Götz Nándor szaxofonművész szituációs 

módszerét. A Weiner Társulattal elsőként Rossini: a Sevillai borbély-című operáját adták elő 

2011-ben, nagy sikerrel. A szereplők áriák helyett virtuóz hangszerszólókkal tolmácsolták a 

művet, valamint párbeszédeikkel és szituációs zenei játékaikkal színészi képességüket is 

megmutathatták.  

Az idei bemutató még izgalmasabbnak ígérkezett. John Patrick zseniális vígjátékát a 

közönség már ismerhette a Marlon Brando főszereplésével készült amerikai filmváltozatból. 

Götz Nándor társulata most ennek izgalmas zenés változatát adta elő, az amerikai és japán 

kultúra különös ellentéteivel és találkozásaival.  

A szereplők ismét kettős feladatot vállaltak: 

 Nemcsak a színdarab eredeti prózai változatát adták elő,  

 hanem hangszeres játékukkal, improvizációikkal lenyűgözően, olykor meghökkentően 

teremtettek egyedi színházkoncert hangulatot.  

ÚJBUDA TESTVÉRVÁROSA – PRÁGA V. KERÜLETE  

XI. ker. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK prágai testvérvárosi kapcsolatának meghívására  két 

Weineres ígéretes tehetség 2012. február 8-án Prágában, a Prágai Filharmonikusok 

kíséretével Haydn: C-dúr trombitaversenyét adták elő. 

 Immáron ötödik alkalommal rendezték meg Prágában azt a zenei találkozót, ahová Közép-

Európa legtehetségesebbnek ítélt hangszeres növendékei kaphattak meghívást. 

Hazánkat a Prima Primissima díjas Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 

két trombitás növendéke képviselte. Dajka Martin és Marton Márk, már sok szakmai díjat 

mondhatnak magukénak, mindketten Kis András tanár úr növendékei. A Prágai Szimfonikus 

Zenekart Leos Svárovsky vezénylete. Tanítványaink igen nagy elismerést arattak, 

koncertjátékukkal megerősítették a magyar zeneoktatásról kialakult elismerő véleményt. 

Újbuda méltán lehet büszke tanítványainak sikerére, és a további jó kapcsolat ápolására 

törekedve jövőre is szívesen veszünk részt ezen a találkozón. 

MAKOVECZ EMLÉKMŰSOR 

A Léleképítő címmel tartott az Értékmegőrzők Szentimrevárosi Közhasznú Egyesülete ünnepi 

emlékező rendezvényt, ahol weineres diákok adtak zenei produkciókat. 

A műsorban emlékeztek a tanítványok, vetítésre kerültek a mester legnagyobb alkotásai, 
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tervei, képei, kéziratai.  

Az este moderátora: Csontos János volt. 

 

 

EGYÉB HELYSZÍNEK 

 Nádor terem 

Ebben az évben az ütő tanszak adott nagysikerű koncertet ezen a helyszínen. 

 

 Petőfi Irodalmi Múzeum – két alkalommal 

 Nemzeti Múzeum – Haynald Lajos bíboros emlékünnepe 2011. december 6.  

Mindkét helyszínen zongorakoncertek hangzottak el dr. Entzné Tőkés Emese zongoraművész, 

tanár és növendékeinek közreműködésével, több alkalommal is. 

 

 2012. január 22. – Magyar Kultúra Napján – nagyszerű koncert a Budai Várban, a 

Magyarság Házában: a műsorban magyar művek szerepeltek – Daróci tanár úr művei – 

zeneiskolai furulyások, a Főnix Kamarakórus Győrfi Kati vezetésével kiváló népi műsort adott 

elő; blockflötések – Kállay Gábor csoportja; Horváth Marcell  zongoraszólója (tanára Sármai 

József); Rézfúvós Kamaraegyüttes – Sztán István vezényletével Erkel, Liszt, Weiner, Brahms 

műveket játszott.  

 

 További külső helyszínek, ahol játszottunk: Petőfi Irodalmi Múzeum, Molnár C. Pál 

Műterem, Térszínház, Lengyel Keresztény Kulturális Napok, Bajai Kultúrpalota, Lengyel Ház, a 

Megbékélés Háza, MOM, BM Duna Palota, Nádor Terem, Pasaréti Templom, Savoya Park, TIT 

Stúdió, Balatonfüred, Nemzeti Színház, Trafó Krétakör Színház, Liszt Múzeum, Irgalmas Kórház, a 

kerület összes Közösségi Házában, Idős Otthonában, az összes tagiskolában, gimnáziumban, a 

kerület templomaiban, stb. 

 Külföld: Nancyphonies, München,  Párkány-Sturovo 

Összesen mintegy 280 külső helyszíni koncertünk volt a 2011/2012-es tanévben! 

 

 

3.5.  JUBILEUMI  ESEMÉNYEK 

LISZT FERENC SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL  

 

Az emlékév eseményei: 

A tanév I. félévében minden tanszak és együttes kiemelten kezelte Liszt Ferenc születésének 

200. évfordulója alkalmából rendezendő iskolai és kerületi, országos programokat.   

 

o Szakközépiskolai kirándulást tettünk Liszt Ferenc szülőfalujába, Doborjánba (Raiding-

Ausztria) 

2011. szeptember 21-én a konzis növendékekkel ellátogattunk Liszt szülőházához, megnéztük a 

modern hangversenytermet és végigsétáltunk az ún. Liszt-ösvényen is. 

o Országos Liszt Ferenc Műveltségi Vetélkedőre került sor – következő forduló 

A műveltségi verseny harmadik fordulóján, az országos területi kisdöntőn vett részt zeneiskolai 

csapatunk 2011. szeptember 10-11-én, Érden. 

o Liszt Fesztivál – Weiner válogató hangverseny 
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A novemberi fesztivál házi válogató hangversenyét, zongorista növendékeink részvételével 

2011. szeptember 28-án a Menyecske u. Weiner teremben tartottuk.   

 

 

o Liszt Ferenc emlékkiállítás iskolánk aulájában 

2011. október 21-én 11 órakor, ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a tizenhat tablóból álló 

kiállítást, központi épületünk aulájában.    

o Liszt Emlékhangverseny – Weiner bérlet „A” sorozat 1. koncertje 

A hangversenyen Liszt Ferenc műveiből hallhattunk szép válogatást; közreműködtek zeneiskolás 

és konzis növendékek, 2011. október 21-én 18 órakor a Szent Imre Gimnázium Dísztermében. 

o Liszt Fesztivál – Szent Margit Gimnázium 

Fenntartónk, XI. ker. Újbuda Önkormányzata és iskolánk közös rendezésében került sor 2011. 

november 5-én a Liszt Fesztiválra. A budapesti zeneiskolákból és zeneművészeti szakközépiskolákból 

érkező résztvevők Liszt művekkel és Liszt művek átirataival szerepeltek, háromtagú zsűri értékelte a 

produkciókat (Hamburger Klára, Antal Mátyás, Kerek Ferenc). A fesztivál díjátadó ünnepséggel és 

díszhangversennyel zárult: a legkimagaslóbb növendékek kotta- és CD jutalmat vehettek át, 

valamint a díszhangverseny I. részében szerepelhettek. 

 

o Énekkari és orgonakoncert a Liszt évforduló alkalmából 

2011. november 10-én, a  Kékgolyó u. Evangelikus Templomban az orgonatanszak növendékei 

 és a Praetorius Kórus közös hangversenyére került sor. 

 

o Szakközépiskolai tanulmányi Versenyt rendeztünk 

A szakközépiskolában főtárgyi versenyre kerül a sor 2011. november 14-21 között, ahol neves, 

szakmai zsűri értékelte majd a növendékek teljesítményét. A díjkiosztó- és gála ünnepséget 

2011. november 23-án tartottuk. A zongoristák számára a tanulmányi verseny a decemberi 

országos zongoraverseny válogatója is volt egyben. 

 

o Országos Szakközépiskolai Zongoraverseny – Békéscsaba 

A versenyre szintén a Liszt-év jegyében készültek a nagy magyar zeneszerző műveivel a 

növendékek. Iskolánkat két diákunk képviselte – Tóth Kinga, Horváth Marcell. Mindketten szépen 

szerepeltek. 

 

o Szent Ferenc Sebei Templom látogatása 

2011. december 5-én a szakközépiskolai diákság Jancsó Júlia tanárnővel Liszt előadáson vett 

részt a Szent Ferenc Sebei Templomban (Tóth Tamás építész és Fassang László orgonaművész 

közreműködésével), majd ugyanezen a napon került sor a többfordulós házi Liszt-vetélkedő 

eredményhirdetése is. 

 

40 ÉVES A FÚVÓSZENEKAR 

 - 2 nagyszabású koncert 2011. nov. 10-én, és 2012. április 26-án. 

 - Emlékkiállítást rendeztünk a zenekar 40 évét felölelő eredményeivel, fotókkal demonstrálva, 

jelenleg is megtekinthető. 

Az évforduló alkalmából négy nagy zenekari koncertet adott az egyesített Fúvószenekar – 

ebből kettő zajlott az I. félévben:  

o 2011. november 10., - ütőegyüttesek, Weiner Big Band és Koncertfúvós Zenekar; 

december 9-én ütősök, kisebb zeneiskolai és szakközépiskolai fúvósegyüttesek és a 

Zeneiskolai Fúvószenekar adott nagysikerű koncertet. 

kettő pedig a II. félévben: 

o 2012. február 2-án a versenyre készülő Koncertfúvós Zenekar és a Rézfúvós 

Kamaraegyüttes adott műsort, majd az egyesített intézményi Fúvószenekar kiemelt 
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jubileumi hangversenyét hallhattuk 2012. április 26-án.  
 

3.6. VERSENYEK10 

3.6.1. ZENEISKOLA 

A X. Országos Mélyrézfúvós Verseny budapesti válogatójának megrendezésének szép 

feladatára  iskolánkat kérte fel az Oktatási Hivatal .  

Ennek időpontja 2012. április 24. volt. Budapest számos kerületi zeneiskolájának 

növendékei szerepeltek, közötte természetesen weineres diákok is.  

HÁZI VERSENYEK 

SZOLFÉZS LAPRÓL OLVASÁS ÉS NÉPDALVERSENY11 

A 3. évfolyamosok számára rendeztük meg 2012. március 7-én, ezzel segítve a 

hangszeres tanulás hatékonyságát. A népzene szeretetének megőrzése állandó 

feladatunk, ezt méltón segíti elő a megmérettetés, előadói készségek megcsillantása. A 

lapról olvasásban 16-an, a népdaléneklésben 20-an versenyeztek. 

KAMARAZENEI FESZTIVÁL12 

2012. március 27-30-ig tartott a többnapos rendezvény, amely minden tanszakot 

megmozgatott, közös produkciókat hozott létre. 

Közel 400 szereplője volt a versenynek, voltak, akik több formációban is szerepeltek. 

3.6.2. SZAKKÖZÉPISKOLA 

WEINER HANGSZERES TANULMÁNYI VERSENY 2011. NOVEMBER 14-21.  

 

Erősségek: 

 A versenyre minden kolléga az év eleje óta céltudatosan készítette növendékét (növendékeit), hiszen ez a 

verseny kiválóan alkalmas a növendékeknek az erőfelmérésre, még inkább a neves zsűritagok, - sok esetben 

zeneakadémiai professzorok, a művészélet legkiemelkedőbb hangszeresei - előtt való megmutatkozásra. e  

 A verseny sikerélménye, a díjak, mind a növendékek szorgalmán túl a felkészítő tanárok kiváló szakmai és 

pedagógiai intenzív munkájának köszönhető.  

 Eredmények: összesen  a  6 tanszakon:  I. helyezett: 25 fő, II. helyezett: 16 fő, III. helyezett: 18 fő, valamint 

különdíjban részesült: 8 fő. 

3.6.3. ORSZÁGOS, BUDAPESTI ÉS REGIONÁLIS VERSENYEK  

 

ZENEISKOLA 

Immáron Príma Primissima díjas iskolaként – visszatekintve a tanév verseny-

eredményeire - örömmel mondhatjuk el, hogy a 2011/2012-es tanévben is számos 

                                                           
10

 3. sz. mell.: Versenyeredmények a 2011/2012-es ünnepi  tanévben – zeneiskolai  
    4. sz. mell.: Versenyeredmények a 2011/2012-es ünnepi tanévben -  szakközépiskolai 

11
 5. sz. mell.: Szolfézs lapról olvasás és népdaléneklési verseny eredmények  

12
 6. sz. mell.: Kamarazenei Fesztivál eredmények - zeneiskola 
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helyezést, sok szép sikert értek el növendékeink a budapesti és országos versenyeken 

egyaránt.  

 

A legtöbb induló növendékünk eredményesen tért vissza a megmérettetésről.  

A budapesti versenyeken 23 növendék nyert dobogós helyezést – dicséret (III. hely), nívó 

(II. hely) és Kiemelt Nívó (I. hely) díjakat, - de emellett számos országos helyezettel is 

büszkélkedhet az iskola.  

12 növendékünk 12 helyezést hozott haza, ezzel is öregbítették iskolánk szakmai jó-hírnevét. 

 az országos trombitaversenyen Holl László I. helyezést, 

 az országos gitárversenyen Csiki Janka II. helyezést,  

 az országos ütőversenyen Rácz Kristóf III. helyezést,  

 az országos négykezes és kétzongorás versenyen Balázs Sámuel és Fülöp Dániel III. 

helyezést,  

 az országos hárfaversenyen Nagy Bettina III. helyezést ért el.  

 

A Liszt évben meghirdetett műveltségi versenyen a döntőben 10. helyezést érte el kis 

csapatunk. 

A zeneiskolai versenyek felsorolása és az eredmények részletesen szerepelnek a 16/A, a 

17./A, a 18./A és a 18/C táblákban. 

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Az országos versenyeken a szakminisztérium írja ki is ad finanszírozási alapot is a rendező 

iskolák számára. 

Ebben az évben is indultak ezeken növendékeink, illetve fúvószenekarunk és rézfúvós 

együttesünk. az eredmények ebben a tanévben sem maradtak el:  

 

 III. GREGOR ÉNEKVERSENY SZÉKESFEHÉRVÁR  2011. NOV. 18-20. 

 II. díj: Ekanem Bálint Emota 

Ludmány János és Székely Balázs korrepetítori különdíjat kaptak. 

 

 VIII. ORSZ. SZAKKÖZÉPISKOLAI ZENEKARI VERSENY BUDAPEST – 2012. FEBRUÁR 4.  

 dicséret - Koncertfúvószenekar 

 dicséret - Rézfúvós Együttes 

 

 XIII. ORSZ. OBOA ÉS FAGOTT VERSENY VESZPRÉM  - 2012. MÁRC. 9-10. 

 II. díj: Varga Zsuzsa 9. o. oboa 

 

 V. ORSZ. ÉNEKVERSENY BUDAPEST - 2012. MÁRC. 9-10. 

  Elődöntőben a döntőbe került Pataki Brigitta 

 

 ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY 

Több éve már - hagyományosan a mi iskolánk kapja azt a megtisztelő feladatot az 

Oktatási Hivataltól, hogy nagy országos versenyek megrendezésére kéri fel 

intézményünket.  

Erre a tanévre a szakközépiskolai Országos Hárfaverseny került, melyet – szintén 

hagyományosan – együtt rendezünk a zeneiskolai versenyt felvállaló Molnár Antal 

Zeneiskolával. 
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      Itt is dobogós helyezések születtek: 

- zeneiskolai növendékünk Nívódíjat – II. helyezést kapott,  

- szakközépiskolásaink is – akik az I. korcsoportban versenyeztek  II. díjasok lettek; Goda 

Sára  10. o. és Szombathy Anna  10.o. 

 

 - ORGONÁS TALÁLKOZÓ SZEGED 

  Ezüst oklevél – II. díj -  Tar Zita 13. o. elmélet szakos 

Országos rendezésű, „találkozó” megnevezést viselő versenyről van szó; neves zsűri értékel 

és ad ki helyezéseket, díjakat, elismeréseket. 

 

 -  ÚJBUDA TAVASZI HANGVERSENY 

 Kiemelt arany minősítésben részesült mindkét kórusunk: FŐNIX kamarakórus és a  

                                                                                                PRAETORIUS kórus 

 

Nem a zenei versenyek közé tartozik ugyan, de nagy örömünkre ebben a tanévben először 

jelentős sikert ért el a 10. osztályos Szabó Zsófia, aki a: 

 -  TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY BP-I FORDULÓJÁN 

  III. díjat kapott. 

 

A hazai versenyeken túl számos nemzetközi versenyeredménnyel is büszkélkedhetünk: 
 

 Nemzetközi Harmonikaverseny Dunaszerdahelyen V. díj –Hajdú Eszter 

 Nemzetközi Szaxofonverseny Szlovéniában II. díj – Kovács Endre Arnold 

 Nemzetközi Szaxofonverseny – Olaszország – I. díj – Kovács Endre Arnold 

 

A szakközépiskolai versenyek felsorolása és az eredmények részletesen szerepelnek a 16/B, 

17./B és a 18./B táblában 

 

3.7.  VIZSGÁK, MEGHALLGATÁSOK 

3.7.1. ZENEISKOLA 

FÉLÉVI ÉS ÉV VÉGI VIZSGÁK 

 A Helyi Tantervben meghatározott rendben lezajlottak a  zeneiskolai félévi meghallgatások 

és év végi vizsgák . A tanszakok vezetői és tanárai, valamint az iskola vezetőségének egy-egy 

tagja vett részt a vizsgákon. A vizsgák tapasztalatairól tanszakvezetői és vizsgaelnöki 

feljegyzések készültek. Általánosan nézve: felkészülten, rendben zajlottak a tanszakok vizsgái. 

ELMÉLETI VIZSGÁK 

Szolfézs tanszak. 

Az előképzős csoportok és a fiatalabb korosztályok órái nagyon változatosak, a tanárok 

minden pedagógiai módszert bevetnek, hogy élményszerűvé tegyék a gyerekeknek az 

elsajátítani való tananyagot. A növendékek láthatóan élvezettel vesznek részt a munkában. 

Változatos, dinamikus óravezetést tapasztaltunk az összefoglaló órákon.  

A nagyobbaknál igyekszünk a zeneirodalom alapjaiba is bevezetni a tanítványokat. 

Zenehallgatással, különböző korok zenei szemelvényeinek éneklésével, megszólaltatásával 
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segítjük a hangszeres oktatást, a gyerekek stílusérzékének fejlesztését.  

 

A tananyagon kívül nagyon gondosan válogatott kiegészítő példákkal gyakoroltatjuk az 

elsajátítani való ismereteket. Végül, de nem utolsósorban az alapvizsgára való alapos 

felkészítés jellemzi a munkánkat. Ebben a tanévben már 125 növendék tett sikeres elméleti 

vizsgát jó eredménnyel. Most is, mint a megelőző tanévekben új példákkal frissítettük a 

feladatlapot, és kiértékeltük a tapasztalatokat. Zeneirodalom csoportjaink beszámolós 

vizsgája igen nagy élményt jelentett a vizsgaelnököknek is, mivel a tanulók szépen felkészültek 

a témakörükből. Értelmes, mély ismereteket mutató feleleteket hallhattunk. 

FEJLESZTÉSRE VÁRÓ TERÜLET: A RITMUSHANGSZER-PARK BŐVÍTÉSE, ZENETANÍTÁSRA ALKALMAS TERMEK KÉRÉSE A 

TAGISKOLÁKTÓL, 5 VONALAS TÁBLÁK TOVÁBBI BESZERZÉSE. 

HANGSZERES VIZSGÁK 

Furulya tanszak:  

Több helyszínen és időpontban zajlottak a vizsgák. Mindenütt nyugodt légkörben, jól 

szervezetten történt a növendékek meghallgatása. A kisebb gyerekek és a legnagyobbak 

vizsgadrukk nélkül, bátran, muzikálisan játszottak. A darabválasztás igényes, a korosztályoknak 

megfelelő. Igen dicséretes a tanárok részéről, hogy élményszerű darabokat választanak, 

kutatnak fel a gyerekek számára, és ezeket megosztják egymással is. 

Szinte mindenki kotta nélkül játszott, ezt jó lenne mindenkire vonatkoztatni. Voltak míves 

produkciók, amik a stílusos furulyajátékot élvezetessé tették, de akadt néhány kidolgozatlan 

is.  

1 növendék felvételt nyert a Weiner Szakközépiskolába. 

Fafúvós tanszak:  

Rendben zajlottak a fafúvós vizsgák is. A tantervnek megfelelő anyagválasztással, többféle 

stílusból választott művekkel vizsgáztak a növendékek.  Az elmúlt évekhez képest javult az 

intonációs és ritmikai biztonság.  

Rézfúvós , ütő tanszakok:  

A tanszakvezető összefoglalása alapján kiemelkedő, hogy minden vizsgázó kotta nélkül 

játszott. A kezdő növendékek különösen szépen szerepeltek. A kürt tanszak cseperedő tanulói 

mennyiségileg és minőségi munkában is jól fejlődnek. A trombitások a tőlük megszokott kiváló 

színvonalat hozták. Az ütősök vizsgáját Kasza Roland tanár úr profi módon vezette le.  

Ének tanszak:  

A felnőtt hallgatóknak sikerült időpontot egyeztetni és maradéktalanul levizsgázni. 

Mindannyian figyeltek a jó technikai kivitelezésre, helyes légzésre, zenei megvalósításra. 

Néhányan még erősen küszködnek a lámpalázzal, de szépen felkészített  produkciókat 

hallhattunk a nyilvános vizsgahangversenyeken. 

Énekes Iskola:  

Szóló és kórus vonatkozásában is megmutatkoztak növendékeink. Mindenki igyekezett a 

maga sajátos hangján zenei élményt nyújtani, élvezettel megformált dalokat előadni. 
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Dicséret a tanszak aktív munkájáért. 

Zongora tanszak: 

A zeneiskola legnépesebb zongora tanszakán a növendékeket több vizsgaelnök hallgatta 

meg – sok vizsgán magam is részt vettem – ezért a véleményeket is több szemszögből 

állítottam össze. 

Általánosságban minden vizsgaelnök megelégedéssel tapasztalta, hogy a  tanulói jól 

felkészülten képességüknek megfelelően zongoráztak. 

Örvendetes, hogy a tanszakon tanító fiatal kollegák munkája fokozatos fejlődést mutat. 

Ígéretes tanári kvalitásokról tett bizonyságot dr. Némethné Kovács Ildikó és dr. Grimné Erősi 

Melinda vizsgája, ahol a növendékek mind technikailag, mind zeneileg fejlettek, jó stílus 

érzékkel muzsikálnak. 

Több vizsgaelnök a jobbítás szándékával javasolta, a növendékek osztályuknak és koruknak 

megfelelő darabválasztást, a  helyes ülés módot, a technika, mint eszköz képzését, a jó 

artikuláció, a helyes súlyok fontosságát de mindenek előtt a tapasztaltabb kollegáknál való 

hospitálás szükségességét. 

Hegedű tanszak: 

A hegedű tanszak növendékei ebben a tanévben osztályok szerinti csoportosításban 

vizsgáztak, így nem csak a tanárok hanem jelenlevő szülők és növendékek is képet kaphattak 

a velük hasonló korúak felkészültségéről. 

A tanszakvezető kiemelte a kezdő hangszeres előkészítő osztályt, ahol többségében a tanulók 

jó alapozást kaptak. A további osztályoknál azonban már nagyobb különbség mutatkozott. A 

tanszakvezető szükségesnek tartja az aprólékos, következetes munkát a rendkívül  

differenciált billentéstechnikák és a fejlett intonációs képességet. 

Ezt minden évfolyamon éppúgy állandóan fejleszteni kell, mint ahogyan a hangképzésre is 

különös gondot kell fordítani. Alapvető követelmény a tiszta intonáció. 

Azok a növendékek akik már eljutottak a továbbképző osztályokig, valószínűleg ezen okok 

összességnek köszönhetően magasabb a színvonal szép a hegedű hang, a zenei kifejezés 

mód gazdagsága és ezek a növendékek hangszerükön örömmel és szívesen muzsikálnak. 

Cselló tanszak 

A cselló tanszakon a vizsga a szokásos jó hangulatban zajlott. A tanszakvezető értékelése 

szerint, a tanszak tanárai hasonló ízléssel és követelmény rendszerrel tanítanak, mindannyiuk 

magas színvonalú munkája tükröződik a produkciókban és a verseny eredményekben.  

Kiemelte a cselló oktett szerepléseit, amely a zeneiskola komoly értékei közé tartozik, mint 

annak különleges színfoltja. 

A vizsgán több növendéket javasoltak B kategóriára, így ezzel  15 főre emelkedett a B 

tagozatosok száma. Az alapvizsgán 1 fő B tagozatos és 1 fő A tagozatos növendék stílusos, 

szép tónusú, szenvedélyes előadásmódját dicsérte. 

Ugyancsak a tanszakvezető elnökölt a 6. osztályos hegedűsök alapvizsgáján is, ahol 
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véleménye szerint jócskán akadtak gyenge produkciók. A vizsgázó 9 növendék közül a 

legjobb játékot Tóth Salamon Réka nyújtotta 

 

Gitár, harmonika, hárfa: 

Papp József a gitár tanszak munkáját Lubik Hédi szavait idézve értékelte: 

„Pöngetni ugyan egy kis szorgalom árán majdnem mindenki megtanulhat, 

de minden fajta zenélésnek csak akkor van értelme, ha természetesség, intenzitás és 

felszabadultság sugárzik belőle”. 

A fent említett idézet lényegét tapasztalta a tanszakvezető a vizsgákon, ahol a növendékek 

jó stílus érzékkel, pontos precíz játék tudással meg is valósították azt. Kiemelte Csiki Janka, 

Nagy Dóra és Kiss Szabolcs nagyszerű zenélését. 

A bizottság újabb 6 növendék „B” kategóriába való átsorolását kezdeményezte. 

A gitár tanszak vezetője a zeneiskolás növendékek év végi vizsgaprodukcióit kiválónak 

minősítette, mind a játszott művek színvonala, mind nehézségi szintje szempontjából .  

Orgona tanszak: 

Az orgona tanszak vizsgája mindig külön élvezetet nyújt a hallgatóság számára. A 

növendékek – idén is a Kékgolyó utcai Református Templom orgonáján - hangversenyszerű 

előadásban szólaltatják meg a szebbnél szebb műveket.  

A tanszakok munkáját jó szakmai felkészültséggel a gyerekek érdekeit fontosnak tartó, 

lelkiismeretes tanítás jellemzi. Ez tükröződik a vizsgák tapasztalataiban.  

 

ZENEISKOLAI  MŰVÉSZETI  ALAPVIZSGÁK 

 A művészeti alapvizsgák ebben a tanévben is szabályosan, rendben zajlottak.  

Ez az új vizsgatípus a továbbképző évfolyamba lépés feltétele, amelynek hangszeres és 

elméleti részén is magas vizsgakövetelménynek kell megfelelni. A vizsga csak azok részére 

kötelező, akik továbbképző évfolyamokon szeretnének továbbtanulni, ennek ellenére szinte 

az összes 4. osztályos szolfézscsoport vállalta a vizsgát.  

 

A szolfézs tanszak tanárai hatalmas részt vállaltak a vizsgák megszervezésében és sikeres 

lebonyolításában.  
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ALAPVIZSGÁZÓK – LÉTSZÁMA, TANSZAKI ÁTLAGEREDMÉNYEIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. SZAKKÖZÉPISKOLA - ZENE 

Számos – már az elmúlt tanévekben bevezetésre kerülő  - gyakorlatot folytattunk a 

szakközépiskolai diákság vizsgáztatásával kapcsolatosa, de újításra is sor került ebben a 

tanévben. 

Jól bevált gyakorlat szerint: 

 Idén is a 12. érettségiző osztály részére  előrehoztuk a zongora kötelező vizsgát április 

26-ára,  azonban a főtárgyvizsgákat – a tavalyi gyakorlattól eltérően, és a 

tanszakvezetők kérésére – visszatettük a szokásos évvégi vizsgaidőszakba (így a június 

6-14. közötti időszakra). 

 A kamarazene-vizsgákra egyre komolyabban készülnek fel a diákok, megértik az 

együttes muzsikálás fontosságát, mely leendő zenész életükben bizonyára jelentős 

helyet kap majd az esetleges szólista karrier mellett is. Most is voltak olyan gyerekek, 

akik több csoport munkájában is részt vettek, illetve akik a tanév során külön 

feladatokat is vállaltak. Igyekezetüket, szorgalmukat szóbeli dicsérettel és 

kamaracsoportonkénti érdemjeggyel értékelte a vizsgabizottság. 

Tanszak Növendékek száma Átlageredmny 

szolfézs 125 4 

zongora  11 4,6 

Hegedű   9 4,6 

cselló   2 5 

furulya   7 5 

fafúvós  10 4,9 

trombita   1 5 

gitár   5 4,2 

ütő   2 5 

Összesen: 162 növendék  
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 Egyre népszerűbb és számban is valamint minőségi teljesítményben is emelkedik a 

zeneszerzés tanszak; az évvégi vizsgakoncertjükön több nagyszerű  zeneiskolás 

növendék műve mellett a szakközépiskolások is kiemelkedtek szerzeményeikkel.13  

 

Az évvégi vizsgakoncertjük mindenképpen élményt jelentett úgy az előadóknak, mint a 

nagy számú hallgatóságnak. Az előadói apparátust minden esetben saját diákjaink 

képviselték, a művek  az egész évi, tartalmas munka keresztmetszetét mutatták.  

Új rendszerben szerveztük meg – idén először – a tanév végén is a szolfézs-elméleti szóbeli 

vizsgákat minden évfolyam részére. 14 

 

3.8.  TANULMÁNYI EREDMÉNYEK 

3.8.1. ZENEISKOLA 

A zeneiskolai növendékek amellett, hogy az egyéni órákon saját képességeiknek 

megfelelően haladnak, az egységes mérés értelmében hangszeres és elméleti tudásukról a 

félévi és év végi vizsgákon, alapvizsgákon, összefoglaló órákon adnak számot.  

Az érdemjegyek tükrözik előmenetelüket, az elvégzett tananyag minőségi és mennyiségi 

mérését mutatják, de szorgalmi jegyeket is tartalmaznak a bizonyítványok (2.a táblázat) 

Az önként vállalt plusz különórák követelményeit jól, sokan pedig kiválóan teljesítik. Kevesen 

kapnak közepes vagy annál gyengébb osztályzatot. Természetesen a lelkiismeretes tanári 

felkészítő munka is hozzájárul ezekhez a szép eredményekhez, de a szülők támogatása is 

segíti gyermekeiket a sikeres teljesítményben. 

Igen magas – 117 fő - azoknak az előképzős gyerekeknek a száma, akik kitűnően végezték 

ebben a tanévben zeneiskolai tanulmányaikat. A magasabb évfolyamokon is jellemző a 

kitűnő bizonyítvány- 1-6. alapfokú évfolyamokon 634 növendék (tavalyihoz képest több. mint 

duplájára emelkedett a számuk). 

Az idősebb növendékek, a továbbképzősök is létszámukhoz képest sokan, - 98 növendék – 

lett kitűnő. Ők számos más elfoglaltságuk mellett is szorgalmasan gyakorolnak és járnak az 

órákra. 

Akik önhibájukon kívül (betegség, hosszabb kihagyás, stb. miatt) nem tudták elvégezni a 

tanterv által előírt módon és/vagy mennyiségben az évfolyami követelményeket, 

osztályfolytatási jogukkal élhetnek. Ezeknek a gyerekeknek a száma ebben a tanévben: 42 fő 

volt (néhány fővel csökkent az előző évhez képest). 

Erősségünk:  

                                                           
13 Mindenképpen említésre méltó Molnár Viktor 12-dikes zongora főtárgyas diákunk évi zeneszerzői 

munkássága, mely igen termelékenynek bizonyult. Kürtversenye mellett több kisebb-nagyobb, különféle 

kamara-formációkra írt darabjai mind-mind figyelemre méltóak. 

 

 

14
  Bár több gyereknek kisebb „sokkot” jelentett ez a vizsga, de ez segítette őket a féléves tananyag rendszerszerű 

átismétlésében, illetve nagyban javította a júniusi szakmai vizsgázók eredményeit (a vizsgarutin megszerzése ezen a 

területen is láthatóan eredményt hoz!). 
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 Az elmúlt tanévhez képest is kiemelkedően magas számú kitűnő növendék- 110%-kal 

nőtt; 

 Ezen belül is a továbbképzősök nagy létszáma, mely dicséri őket azért, hogy 

középiskolás és egyetemi növendékként járnak, és nagyon szeretik a zeneiskolai 

foglalkozásokat.  

 Csökkent az osztályfolytatások száma, amely bár nem bukás, de azt jelzi, hogy a 

gyerekek jól győzik a megemelkedett tananyag-végzést és a szint-emelést is. 

 

3.8.2. SZAKKÖZÉPISKOLA – ZENE ÉS KÖZISMERET 

SZAKKÖZÉPISKOLA - ZENE 

Ez az iskolatípus különlegesen más az egyéb szakközépiskolákhoz képest: mivel növendékeink 

számára egész napos elfoglaltságot jelent, (délelőtti közismereti oktatást délután zenei órák, 

gyakorlás követik, egészen az esti órákig),- ezért különösen megterhelő számukra. Leginkább 

az újonnan érkezők, a 9. évfolyamosok részére jelent hirtelen nagy megterhelést, ezért őket 

kiemelt figyelemmel követjük minden tekintetben; segítjük az átállás, a beilleszkedés kezdeti 

időszakában, de támaszt nyújtunk a napi gyakorlati teendőkben is (legjobb napirend 

kialakítása, a kollégistáknak gyakorlási rend kialakítása, stb.) 

Ezért igen fontos a céltudatos munka, intenzív fizikai és szellemi igénybevétel 

 Az előbb említettek szerint tanulóink az általános iskola után, szinte egyik pillanatról a másikra 

kerülnek abba a teljesen új élethelyzetbe, amely szigorú időbeosztást, céltudatos munkát 

követel tőlük, itt, a középiskolai éveik kezdetén kell fokozatosan megtanulniuk, hogyan tudnak 

mindkét területen helytállni.   

 A szakma intenzív fizikai és szellemi igénybevételt követel, folyamatos versenyhelyzetet jelent, 

melyhez nagyfokú, egyenletes fizikai és mentális erőnlét szükséges. Biztosítjuk számukra az 

elengedhetetlenül fontos gyógytestnevelési foglalkozások mellett a mindennapi testmozgás 

lehetőségét, a 9. évfolyamosok úszni is járnak, de pihenésképpen a délutáni megfeszített 

munkát néhány perces sakkozással, esetleg csocsóval vagy  ping-pongozással tehetik 

változatosabbá. 

 

A párhuzamos képzésben résztvevő diákság zenei átlaga: 4,04 

A kiegészítő szakképzésben résztvevők zenei átlaga: 4,53 

Mindkét képzés zenei átlaga igen jónak mondható, főtárgyból sok a kitűnő, de azért további 

javulásra, javításra mindig nyílik lehetőség a jövő tanévben is. 

 

  Erősségünk,  

 jól bevált, hogy az órarendet most is úgy készítettük el, hogy a délelőtti közismereti órák 

közé integráljuk a zeneirodalom órákat, csökkentve így a délutáni terhelést; 

mindazonáltal a délelőtti koncentrációra is pozitív hatással van a közbeiktatott 

zenehallgatás, zenetörténeti ismeret. 

A fentiek tükrében és a tavalyi eredményekhez viszonyítva a zenei tanulmányi eredmény 

ebben a tanévben javuló tendenciát mutat. A kitűnő és jeles tanulmányi eredmények az 

alábbiak szerint alakultak:  

 

Kitűnő: 

Örömteli hír, hogy az elmúlt évhez viszonyítva is emelkedett a kitűnők száma összességben a 

zenei tantárgyakban. 
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 A 2011/2012. tanévben zenei tanulmányait 13 növendék végezte kitűnő eredménnyel15:  

Jeles: 

 Idén is nagy számú növendék végezte jeles eredménnyel: 10 fő a párhuzamos képzésben, 6 fő a 

kiegészítő szakképzésben – összesen tehát 17 fő. 

 

Dicséretek, jutalmazás 

Ebben a tanévben is több tanuló kapott dicséretet éves munkája vagy kiemelkedő vizsgaprodukciója 

alapján. 

A tanévzáró ünnepélyen jutalomban részesült: 

 kiemelt jutalomban részesült 4 diák, 

 oklevelet kapott 9 diák,  

 dicséretben és jutalomban is részesült 4 fő,  

 szóbeli dicséretet kapott több, a nagy-együttesekben kiválóan teljesítő diák (Főnix 

kamarakórusban, Praetorius kórusban, koncertfúvós zenekarban, kamara fúvós együttesben). 

 

Bukások száma – javuló tendencia 

A bukások száma: a tavalyi eredményhez képest 20 %-kal javult: emellett még mindig 17 

tanuló zárta egy vagy több tárgyból elégtelen eredménnyel a tanévet.  

A párhuzamos évfolyamosok közül  

 4 tanuló egy tárgyból,  

 11 tanuló több tárgyból,  

az érettségi utáni kiegészítő szakképzősök közül  

 1 fő egy tárgyból,  

 1 fő több tárgyból  nem tudta a követelményeket teljesíteni. 

 

Évfolyamok szerinti bontásban: 

9. osztály  – 2 növendék      13/I. évfolyam – nincs 

10. osztály  – 4  növendék     14/II. évfolyam – 2 növendék 

11. osztály – 4 növendék      15/III. évfolyam – nincs 

12. osztály – 2 növendék 

13. osztály – 3 növendék  

 

Erősség: 

 javult az osztályok zenei átlaga az elmúlt évhez viszonyítva, 

 emelkedett a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók száma, 

 ismét 20%-kal csökkent a bukások száma az elmúlt évhez képest. 

 

Fejlesztés irányai: 

 tovább javítani az egyéni eredményeket; 

 állandó feladat: a folyamatos és rendszeres tanulásra, készülésre, munkára nevelés, 

ezzel a bukások számának jelentős csökkentése; 

 a minden tekintetben motivált és célorientált jó tanulók mintaképpé állítása; 

 szükség szerint tovább szélesíteni a fenti elvárásainkhoz megfelelő pedagógiai 

módszertani eszköztárat, és hatékonnyá tenni annak alkalmazását. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA - KÖZISMERET 

                                                           
15

 Kitűnő a párhuzamos évfolyamokban: Takács Ferenc (9. évf.), Ábrám Endre, Duics László, Sütöri Balázs (12. évf.), 

Borka Hanna (13. évf.)  

Kitűnő a szakképző évfolyamokban:Földvárszky Anett, Lapis Flóra (13/I. évf.), Kovács Ádám (14/II.), Bottka András, 

Brebovszky Klára, Günsberger Ákos, Orbán Janka, Weisburg Zsuzsanna (15/III. évf.). 
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Tanulmányi munka: 

A közismereti tanulmányi átlag: 3,43 

Ez az eredmény az elmúlt évinél (3,25) majdnem 2 tizeddel magasabb.  

A legjobban teljesítő osztály: a 12 osztály volt 3,88-as átlageredménnyel, mely az elmúlt tanévi legjobb 

átlaghoz viszonyítva (3,5) majdnem 4 tizedes javulás.  

Egy 11-es tanuló végzett kitűnő közismereti eredménnyel. 

Tantárgyi dicséretet kapott 1fő, 10-es tanuló művészettörténetből  

 

Osztályfőnöki fegyelmi fokozatot 26 esetben kapott 18 tanuló a 9-12. osztályban jellemzően igazolatlan 

mulasztásaik miatt, ugyanilyen ok miatt igazgatói figyelmeztetőben is többen részesültek. 

 

Osztályfőnöki dicséretben részesült a  9. osztály 11 és a 10. osztály 2 tagja közösségi munkájáért.  

Szaktanári figyelmeztetésben 16 tanuló részesült 38 esetben tanórai nem megfelelő magatartása miatt. 

 

Erősség: 

 Az elmúlt év átlagához és a félévhez képest javult minden osztály tanulmányi átlaga. 

 a zenei tárgyak tekintetében emelkedett a kitűnőek ill. a jelesek száma. 

 

Fejlesztendő terület  

A tanulmányi eredmények a közismereten kezdenek szignifikáns javulást mutatni a 9. és a 12. 

évfolyamon. 

 

 

Bukások, közismereti tárgyak: 

 

Év végi bukások: 

A 9. osztályban évek óta először nem volt bukás, azonban évek óta először 1 tanuló nem teljesítette a 

12. osztály követelményeit. 

 

10.osztályban 1 fő 2 tárgyból  

11.osztályban 1 fő 3 tárgyból és 1 fő 1 tárgyból 

12 osztályban 1 fő 3 tárgyból 

 

Erősség és gyengeség is egyben: 

A tanévben az elmúlt tanévhez viszonyítva és a félévhez képest is csökkent a bukások száma.  

 

A párhuzamos osztályok munkájáról, eredményeiről, közösségformálásáról részletező 

összefoglalás a 7. és 8. sz. mellékletekben található.  

 

 

3.9. A SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE  

3.9.1.  ZENEISKOLA 

A szakmai munkánk hatékonyságát és eredményességét igazoló jelenségek: 

 A megengedett felvételi létszámot az utóbbi években több száz jelentkezővel 

meghaladtuk. Őket helyhiány miatt el kell utasítanunk, ill. kimaradóink helyére várólista 

alapján kerülhetnek be. 

 A kimagaslóan jó tanulmányi eredmények 

 Külső koncertekre, fellépésekre való felkérések száma egyre gyarapodik 

 Az országos és budapesti tanulmányi versenyek mindegyikén eredményesen 

szerepelünk (részletes eredmények a 17./A és 18./A mellékletekben) 
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 Hiányzások száma minimális 

 Aktív „műhelymunka” az iskolában, növendékeink házi megmérettetése, 

sikerélményben való részesítése: Kamarazenei Fesztivál, házi szolfézsverseny és 

népdalverseny szervezése 

 A legkisebb növendékeink is színpadhoz, fellépési lehetőséghez jutnak 

(„babahangversenyek”) 

  Végül, de nem utolsó sorban magáért beszél, hogy 2011. december 2-án az iskola 

átvehette a Prima Primissima díjat, majd 2012. május 14-én a „Magyar 

Művészetoktatásért” emlékplakettet, szakmai díjat. 

 

3.9.2. SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

A szakközépiskolában 138 kezdte és 134 fő fejezte be a tanévet: 

 

Fluktuáció párhuzamos képzés 9-12. : 2 fő távozott a tanév során saját döntése, 1 fő fegyelmi határozat 

alapján. A tanév során érkezett 1 fő érkezett. Magántanulóként tanult szülői kérésre 1 fő 11-es , külföldi 

tartózkodása miatt szüneteltette jogviszonyát 1 fő 9-es. Az YFU Alapítvány szervezésében 2 fő külföldi 

cserediák teljesítette itt a tanévet. 

 

A tanítás a párhuzamos képzésben közismereten évfolyamonként egy-egy osztályban folyt, az 

osztálylétszámok a tanév végén: 

  9. évfolyam :  18 fő 

10. évfolyam : 19 fő 

11. évfolyam : 23 fő 

12. évfolyam :  15 fő 

13. évfolyam : 17 fő 

 

A zenei szakképzés évfolyamlétszámai: 

13/I. évfolyam: 15 fő 

14/II. évfolyam: 16 fő 

15/III. évfolyam: 11 fő 

 

 

3.9.2.1.  Számonkérések, belső közismereti vizsgák, fizikai erőnléti mérések, gyermek 

és ifjúságvédelem, mentálhigiéné 

 

Következetességre, átláthatóságra, rendszerességre törekedtünk. A számonkérés többnyire előre 

bejelentett, hogy a tanulóknak lehetősége legyen felkészülni. A szabályokat érthetően, előre rögzítettük. 

Kerültük a kettős mérce alkalmazását. 16 

 

                                                           
16 Az írásos feladatoknál a tanárok 20%-a írott véleményt  is fogalmazott. Óra végén összefoglaltunk a tanultakból, 

kisebb részekből következő órai „villámkérdéseket” adtunk.  

Formai sokféleség jellemezte munkánkat: nagy dolgozat, összefoglaló dolgozat, ismétlő dolgozat, órai munka 

írásban, amely lehetett fogalmazás, gyakorló feladat, szóbeli felelés: párbeszéd eljátszása, megtanult szöveg 

elmondása, élmények elmesélése, témakifejtés. 

A számonkéréseknél a tanárok rendkívül korszerűen és a tanulói önbizalom erősítésének szándékával a helytelen 

válaszokat tanulási szituációként kezelték, a helytelenből kiindulva tanulóhelyzetben vezették rá tanítványaikat a 

helyes megoldásra. 

Írásban a jó időfelhasználásra és a rutinszerzésre törekedtünk,szóban pedig az igényes megszólalás, érvelés és vita 

technikáját fejlesztettük. 
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Az érettségi vizsgát általában minden tanuló teljesíteni tudja, az előrehozott vizsgák eredményei évek 

óta visszaigazolják a motivált tanári-tanulói munkát,  

 

A tevékenység erősségei:  

 Amikor a fentiek működtek.  

 Nem tudták kikerülni a számonkérést. 

 

A külső mérések évek óta igazolják ezt: mind a kompetencia mérésen, mind az érettségin 

eredményesen teljesítenek diákjaink.  

 

  

KIS ÉS ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI,  HUNGAROFITT  

 A kisérettségi rendszere: a 9-11. osztályosok történelem és magyar tantárgyakból írásban 

teljesítették a követelményeket sikeresen. A 9. osztályban az egyéni írásbeli mellett csoportos 

esszéírási feladat is szerepelt, ahol a tanulók együttes tudására volt szükség a feladat 

megoldásához. 

 

 Előrehozott érettségi vizsgára sikeresen készítettünk fel: 

-      az őszi vizsgaidőszakban: 1 fő 12-est középszinten 

-      a tavaszi vizsgaidőszakban: angolból 4 fő 11-es közép, informatikából 2 fő 11-est, földrajzból 7     

fő 11-est, testnevelésből  1 fő 11-est és 3 fő 10-est középszinten. 

 

 Hungarofitt mérés: 

Az őszi és tavaszi mérésen kötelezően résztvevő tanulók mindegyike teljesítette a felmérést.   

Az év során sokat gyakoroltuk a feladatokat, év végére sokan javítottak az eredményükön. 

16 %-a a tanulóknak ért el gyenge eredményt,akik az őszi  igen gyenge teljesítményüket javították. 

40%-a a tanulóknak kifogásolható és közepes, 28 %-a a tanulóknak  jó, 15%-a a tanulóknak kiváló    

valamint 1 lány tanuló extra eredményt ért el. 

 

Fejlesztendő terület: 

1 fiú tanuló, igen gyenge minősítést ért el.   

 

Erősség:  

A felmérést sok gyakorlás, kemény munka előzte meg 

A tanulók az őszi eredményeiket javították 

15% kiváló és extra eredmény 

 

FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS, GYÓGYTESTNEVELÉS TERÉN FELADATAINK: 

 

 A védőnő heti rendszerességgel. az iskolaorvos 2 hetente volt jelen egy délelőttöt az iskolában. 

Iskolaorvosi szűrés fizikai állapotfelmérés folyamatosan zajlott. 17  

 Az iskolaorvos által gyógytestnevelésre utalt tanulók (13 fő) helyben vettek részt a tanórákon , 

hiszen két gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező testnevelő kollegánk testnevelés óráiba 

épültek be a gyógytestnevelés feladatai. 18 

                                                           
17

 Minden tanuló legalább 2 alkalommal részt vett az iskolaorvos által végzett szűrésen. (általános felmérés, 

deformitások, fül, tetü és fogászati szűrés). Megtörtént a tanulók gyógytestnevelés-szűrése is, többnyire a szokásos 

gerinc-problémák miatt. 

18 A kollegák az általános gyógytestnevelési feladatok mellett, gerinc-prevenciós gyakorlatokat végeztettek, mivel 

skoliosissal (gerinc oldal irányú elferdülése) illetve kifozissal (fokozott háti görbület) szűrték a gyermekeket. Az órákon 
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 A tevékenység erősségei:  

 Nem volt orvosilag kirívó eredmény a szűrés során 

 Kondicionális és koordinációs képességek folyamatos fejlesztése zajlott 

 A tanulók nagyon élvezték az új eszközökkel végzett, prevenciós-erősítő jellegű testnevelés-órákat 

 

 

MENTÁLHIGIÉNÉ TERÜLETE:  

1.  Az önmagukkal kapcsolatos kritikai gondolkodás, tanulói célorientáció fejlesztése 

Ütköztettük a véleményeket a konfliktushelyzetek feloldása közbeni. Tanári példaadást fontosnak 

tartottuk.  

A tanulás-módszertani órák19 feladatai 

 

Tesztek a mentálhigiéné területén: 

 Fáradtságteszt: 

melyben egy ötfokú skála  segítségével felmértük a gyerekek fáradtságát. A kicsit fáradt meghatározást 

a tanulók 50%-a célozta meg, közepesen fáradtnak jellemezte magát 25 %, és 25 % szórt az eléggé és 

nagyon fáradt kategóriában. 

 Pszichés állapot teszt: 

Egy ötpontos skálán mértük a tanulók pszichés állóképességét (mennyire áll közel élete az elképzelthez, 

jól reagál e helyzetekre, a rá rótt terhek elviselhetőek-e, bízik-e  a jövőben, szerencsésnek érzi-e  magát, 

nem esik nehezére túltenni magát a kudarcokon) 

Legnagyobb százalékban a közepes kategóriát jelölték meg,  második helyen a 4-es, majd az 5, 2, és 1 

pontokat adták. 

Mi ösztönzi diákjainkat a tanulásra – a kérdésre első helyen az önmegvalósítást jelölték meg (művészi 

zenei-szakmai), majd a jó jegyek, szülői dicséret, tanárok elismerése és végül a társak elismerése áll. 

 

A tevékenység erősségei:  

 

A tesztek során mértük, hogy az iskola beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket: a válasz egyértelmű  igen 

volt.  A  tanultakat  60- 80%-ban hasznosnak találták a diákok. 20 

. 

Mentálhigiénés kollegánk állandóan képezi magát diszlexiások segítésében is. 

 

2. A  lelki természetű problémák kezelése: 

iskolapszichológus alkalmazása21 

                                                                                                                                                                                     
nagy hangsúlyt helyeztek a meglévő deformitások kezelésére illetve megelőzésére. A gerincgyakorlatokat 

különböző eszközökkel tették érdekessé, hatékonnyá és változatossá (fitball, gumikötél, soft-ball, gimnasztikai bot), 

melyekkel a kondicionális, koordinációs képesség fejlesztése volt a cél. 

 

19 Újabb módszereket alkalmazott mentálhigiénés tanárunk: szó-és mondatelemző, összerakó, asszociáció,” 

memóriafogások”, a stressz leküzdésére relaxációs technikát használt. A problémák megoldása megbeszélés, 

„szálakra bontás”. célok vizualizálása mentén történt. 

Ha súlyosabb volt a probléma a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, iskolapszichológussal konzultált. 

20
 Szeretnek ide járni, mert: „ sok érdekes dolog történik, jó a légkör,  a társaság,  jó fejek  a diákok és  a tanárok,  

figyelnek rám, megértenek,  szeretek zenélni,  jól érzem magam,  sokat szórakozom, jó  haverok vannak” válasz-

modellek érkeztek. 

21 Második éve dolgozik a Felismerés Alapítványnál nyertes pályázatunk okán iskolánkban heti 4 órában 

iskolapszichológus. Az egyéi terápiás foglalkozások mellett ebben az évben az osztályfőnökök kérésére 

szociometriai felméréseket végzett minden osztályban legalább egy alkalommal, és osztályfőnöki igény esetén 
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A tevékenység erősségei:  

 Az osztályfőnökök sok segítséget kaptak a pszichológiai jellegű problémák megoldásához. 

 A szociometriák értő elkészítése nagy segítség volt az osztályfőnöki megfigyelések 

alátámasztásához, az osztályok belső dinamikájának megértéséhez. 

 A csapatépítő feladatokat nagyon élvezték az osztályok. 

 

 

Prevenciós tevékenység: 

 

 

A törvényi változásokkal összhangban a dohányzás kérdése volt a tanév hangsúlyos pontja; 

Osztálykeretben beszélgetésekben modelleződött, hova vezet akár az alkohol ill. drogfogyasztás.  

A mentálhigiénikus szakemberekkel, intézményekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot.   

 

A tevékenység erősségei:  

A többség elhatárolódik ezen szerek kipróbálásától. 

 

3.9.2.2. A fegyelmi helyzet értékelése a szakközépiskolában – zene 

 

 

A fejlesztés irányai - összegzés 

MULASZTÁSOK 

 A szakközépiskolai 9-13 évfolyamán + a három szakképző évfolyamokon az igazolt 

mulasztások száma együttesen 7759 óra, ami 57,9 óra egy tanulóra számolva zenéből 

és közismeretből összesen. Ez az elmúlt évhez viszonyítottan 6%-os csökkenést mutat.22 

 A mulasztások nagyobb részét minden osztályban néhány, az átlag fölött betegeskedő 

tanuló gyűjtötte össze. 

 Az igazolatlan mulasztások száma az elmúlt évhez képest sajnos nem csökkent. Erre a 

következő tanévben sokkal nagyobb figyelmet kell - közösen a gyerekekkel – 

fordítani. 

 

KONCERTEK 

 Bár már javulás látszik az egymás iránti szakmai érdeklődés területén, de ezt még a 

következő évben is erősítenünk kell. A jövő tanévben is keresnünk kell az eszközöket arra, hogy 

a tanulókat ösztönözni, motiválni tudjuk egymás koncertjének meghallgatására; 

érdekeltebbé tegyük őket az iskolán belül szervezett koncertek közönségként való 

látogatására. Egymás szakmai munkája iránti odafigyelésre, érdeklődésre nevelésnek 

közösségformáló szerepe is van. 

 

EGYÜTTESEK 

                                                                                                                                                                                     
projekt jelleggel csoportfoglalkozásokat tartott osztályfőnöki órák keretében (9. osztályban 1 hónapon át szerepek, 

időstrukturálás és stressz-kezelés, a 10-11.osztályban csapatépítő játékok)  

A tanulók bizalommal fordultak az iskolapszichológus által tartott tanórákon a szakember felé, ugyanakkor az egyéni 

foglalkozásokra nem mindenki jelentkezett, akinek vélhetőleg oka lett volna erre. 

 

22 A 2010/2011-estanévben is már 10%-os volt a csökkenés az előző, 2009/2010-es tanévhez képest. 
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 Utánpótlás megszervezése bizonyos hangszeres tanszakokon - keresnünk kell annak a 

módját, hogyan tudnánk a zeneiskolában és szakközépiskolában is bizonyos tanszakok 

növendék utánpótlását megoldani. Ezzel a kamarazenei és zenekari együttesekből hiányzó 

hangszeresek fokozatos pótlását tudnánk elérni. 

 A szakközépiskolai vonószenekar munkájában törekedni kell a következetes, folyamatos 

próbarend kialakítására. Ebben a tanévben már javult a hegedűs növendékek aktivitása, de 

a csellistáknál még időnként hiány mutatkozott. 

 

 

 

 

 

ZENEI TANULMÁNYI EREDMÉNY  

 Folyamatos feladatunk, hogy tanulóinkat a számukra kiemelten fontos főtárgy 

tanulmányok mellett, fokozottabban motiváljuk zenei műveltségük szélesítésére, mélyítésére, 

az ún. kötelező zenei tantárgyak stúdiumainak igényesebb, céltudatosabb és sokkal 

eredményesebb végzésére, a tudásszerzés örömére és jövőjük szempontjából 

nélkülözhetetlen fontosságára. Továbbra is példát kívánunk mutatni számukra az 

értékteremtésben. 

 

3.9.3. NYÍLT NAPOK – NYÍLT HÉT 

 

ZENEISKOLA 

A 2011/2012-es tanévben április 16-20 között az összes tagiskolánkban meghirdettük a nyílt 

hetet.  

A zenetanárok – a hirdetőkön kiírt rend szerint - tanítási óráikon fogadták a zeneiskola iránt 

érdeklődő szülőket és gyerekeket.  

Néhány hangszeres tanár külön hangszerbemutató hangversenyt szervezett a tagiskolájában, 

amely a beszámolók alapján rendkívül sikeres és népszerű volt.  

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 Folytattuk az elmúlt tanévben indított a „Weiner Szólamai – Szakmai Hívogató” 2 napos 

konzultációnkat, kifejezetten szakmai területen, aktív részvételi lehetőséggel; ezután idén is  

megrendeztük a Nyitott Partitúra - Weiner Nyílt Napokat november 30-án és december 1-jén, 

amellyel az érdeklődő szülők, felvételiző növendékek részére biztosítottunk lehetőséget 

intézményünk belső életébe való betekintésre. A két nap folyamán - az iskolával való 

megismerkedésén túl – mind a zenei, mind a közismereti órák látogatására lehetőséget 

kínáltunk.  

A csoportos órák mellett továbbra is alkalom nyílt az egyéni órákon való jelenlétre, szakmai 

konzultációra. Az érdeklődés továbbra is jelentős, ez mindenképpen erősség.  

 

3.9.4. EGYÜTTESEINK, KAMARAZENE 

 

 Névadónk - Weiner Leó munkásságának szellemében gondot fordítunk arra, hogy 

növendékeink részesülhessenek a kamarazenélés élményében. A kamara- és zenekari 
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együttesekben való közös zenélés, együttmuzsikálás semmi mással nem pótolható élményt 

ad a gyerekek számára, a legkisebb korosztálytól az érettségizett növendékekig. 

 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a zongorás, vonós, fa- és rézfúvós, ütős növendékek 

különféle együtteseket alakítottak az év elején. A kamaracsoportok tagjai rendszeres órai 

munkával és gyakorlással csiszolódtak össze a tanév során, ugyanakkor néhány 

kamaracsoport több évi együttműködését folytatta ebben a tanévben is.  

Ösztönözte a kollégákat is a tanévben meghirdetett Kamarazenei Fesztivál, amely mindig 

nagyon népszerű a növendékek körében. 

A következetes szakmai munka eredménye a zeneiskolai országos kamarazenei versenyeken 

való színvonalas részvételben, a kerületi-, budapesti- és vidéki koncertek sikerében 

mutatkozott meg. 

Ebben a tanévben közel 400 zeneiskolai növendékünk készült fel a 2 évente megrendezésre 

kerülő házi versenyünkre, a Weiner Kamarazenei Fesztiválra.  

A díjkiosztó Gálahangversenyen 126 arany, 152 ezüst, 94 bronz érem lett kiosztva a verseny 

eredményeképpen. 

Külső felkérésekre is több esetben a különböző kamara-formációk kapnak lehetőséget; 

nemcsak a kerületben, hanem számtalan külső helyszínen muzsikálnak a zeneiskolai 

kamara-csoportjaink. 

 

 

Erősségünk: 

 hogy a Weiner Kamarazenei Fesztiválra való tudatos készülés folytán nagyszerű 

kamaracsoportok alakulnak, akik nemcsak szakmailag kovácsolódnak össze, hanem 

együtt zenélő baráti közösségekké is válnak; 

 

 a két intézményi kórus idén is folytatta az énekkari munkát:  

a zeneiskolások már az elmúlt tanévben bekapcsolódtak a Praetorius Vegyeskar munkájába, 

két nagyszabású hangversenyen léptek fel, igen nagy sikerrel.  

A Főnix Kamarakórus ebben az évben igen sokat szerepelt koncerteken, kulturális műsorokon, 

kiállítás-megnyitókon, jótékonysági szereplések alkalmával, stb.  

Az Újbudai Tavaszi Hangversenyen kiemelt nívódíjban részesültek. Vezetőjük Prinyi Csabáné 

Györfi Katalin. 

  A Praetorius kórus munkájában sokat javult a tiszta intonációjú énekhang és az 

egységes kórushangzás kialakítása, az éneklés örömére nevelés, fejleszteni szükséges 

még egyes tanulók esetében a fegyelmezett és zenei alázattal végzett 

munkavégzésre törekvést;  

  Erősség, hogy a nehézségek ellenére a kórus remek hangulatú és szakmailag is 

kiemelkedő produkciót nyújtott a koncerteken - köszönhetően karnagyuk, Balassa 

Ildikó áldozatos és szakmailag kiváló munkájának.  

 

 A rézfúvós együttesek aktív szerepet vállaltak ebben az évben is a kerület kulturális 

eseményeinek zenei színfolttal való gazdagításában (trombita fanfár, trió, harsona- és 

rézfúvós kvintett, rézfúvós kamara együttes).  

 

 A Fúvószenekarokban nagy lelkesedéssel vesznek részt mind a zeneiskolás, mind a 

szakközépiskolás fúvósaink.  

 

40 éves jubileumát ünnepelte a zeneiskolai fúvószenekar, Sztán István alapító karmester 

vezetésével. Idén a szokásos 2 koncert mellett még 2 jubileumi koncertet is adtak. 
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 Erősség, hogy az évente hagyományosan két alkalommal megtartott fúvószenekari 

hangversenyek nagy sikerrel, teltházas közönség előtt zajlanak. 

 a zeneiskolai vonószenekar is nagysikerű koncertet adott a tanév során Diósdon 2012. 

március 22-én; 

 

Együttműködés a Budapesti Vonósokkal 

Kifejezetten előremutató az a kezdeményezés, hogy immáron 2. éve játszhatnak 

növendékeink a Budapesti Vonósokkal együtt – legtöbben szólistaként, de bizonyos 

művekben zenekari tagként is. 

Így ebben a tanévben Vonós tanáraink növendékeikkel 2 alkalommal is szerepeltek a 

Budapesti Vonósokkal közösen adott koncerteken 

 

Fejlesztendő területek: 

 Utánpótlás a hangszercsoportok erősítésére. Bár az elmúlt évhez viszonyítva kicsit javult a 

helyzet, de még most is mind a fúvószenekarban, mind a szakközépiskolai vonós 

zenekarban fontos hangszerek hiányoznak (klarinét, fagott), vagy csak kis létszámban 

állnak rendelkezésre (brácsa).  

Ezek különösen a vonós zenekar esetében meghatározzák a repertoárt is.  

 Az intézményi kórus további fejlesztésének a bizonyos hangfajok hiánya, a viszonylag kis 

létszám és a fiúk mutálásából adódó probléma gátat szab. A fegyelmezési problémák 

megoldását segíthette egy-egy tanuló kiemelése, egyéni feladattal való foglalkoztatása, 

szólampróbák gyakoribb beiktatása. 

 

3.9.5. KAPCSOLATOK  

Hagyományosan jól működő kapcsolataink: 

  Iskolánk évek óta fennálló jó kapcsolatot ápol a Marosvásárhelyi Zenei Líceummal.  

Az innen származó – jelenleg weineres diák, iskolánk növendéke - nagy sikerű koncertet 

adott a Kultúrpalotában 2012. jún. 6-án . 

 A  Martonvásári Zeneiskola zongora tanszakával továbbra is ápoljuk a kapcsolatot. 
 A kamarafesztiválon legeredményesebben szerepelt produkciókat vittük  bemutatni az 

érdeklődő hallgatóknak.  
 Ebben a tanévben az Ecole de Musicque de Chemillé Zeneiskola 2013-as 

viszontlátogatását készítettük elő; 

 

Új kapcsolatok:  

 Bowdoin College (USA) kórusa – közös koncert volt a weineres Főnix kamarakórussal és 

a Praetorius kórussal 

 Tutta Forza zenekarral– a kőbányai fúvószenekarral - való kölcsönös  vendégszereplés 

 Igen fontos iskolánk diákjai és tanárai számára, hogy „hazai” területen is jó 

kapcsolatokat ápoljon a partner zenei intézményekkel (alapfokon, középfokon, 

felsőfokon egyaránt), a kerületi közösségi házakkal, az Újbudai Pedagógiai Intézettel, 

a művészeti társ-intézményekkel, és természetesen az iskola fenntartójával, Újbuda 

Önkormányzatával is.  

Különös odafigyeléssel veszünk részt minden helyi rendezvényen, kulturális 

programok színesítésére, a hallgatóság örömére. Szívesen teszünk eleget az egyre 

gyarapodó felkéréseknek. 

      A további, fontos hazai kapcsolatainkat a 11. sz. táblázat tartalmazza.  
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4. Szülői elégedettség adatok és azokból 

következő fejlesztések 

Forrás: MIP 

Adatszolgáltatás:  

   6. sz. tábla+ kérdőív 

Vezető megítélése (1-5): 

5 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és 

gyengeségei: 

 

4.1.  ZENEISKOLA 

 

 

A szülők számára a 13 kérdéses elégedettségmérési kérdőívet „küldetésnyilatkozatunk”-kal 

és „minőségcéljaink”–kal összhangban fogalmaztuk meg. A mérés 2012. április-májusban 

folyt, a megkérdezett tanulók szüleinek hazaküldtük a kérdőíveket, melyeket (név nélkül) 

határidőre juttattak vissza az iskolába. Nagy, helyileg szétszórt iskola lévén, a szülők teljes körű 

mérése problematikus, ezért a zeneiskolában a 3 osztályosoktól felfelé a kamaratagozatig 

bezárólag vontuk be a szülőket. Törekedtünk az elmúlt évi méréshez képest a bevont szülők 

arányának bővítésére, így a 2010/2011-es tanévi  25%-hoz képest idén 33 % (461 szülő) 

megkérdezését céloztuk. A kérdőívek 50 %- a érkezett vissza. 

Az elégedettséget 4 fokú skálán mértük, melyből kettő az erősségeket (4 teljesen, 3 jórészt 

egyetért), kettő a gyengeségeket jelképez (2 kevéssé, 1 egyáltalán nem ért egyet) 

A véleményezők általában az összes kérdésre a pozitív válaszokat jelölték meg (teljesen 

vagy jórészt egyetértettek az állítással), csak egy- egy kérdés esetében fordult elő kevéssé 

egyetértő 2-es válasz, míg 1-est egyetlen esetben sem jelöltek.. 

 

 

Erősségek:  

 Iskolánkban a képzést továbbra is szakmailag magas szintűnek, a tanárokat lelkes, 

odaadó, hivatásuknak elkötelezett pedagógusoknak látják a szülők, akik a 

tanulóknak személyes törődést nyújtanak.  

 A szülők úgy érzik, gyermekeik problémáinak megoldásban elérhetők, abban 

partnereik a tanárok. 

 

 A fejlesztendő területek: 

Bár  alapvetően erősségként  értelmezik, de fejlesztésre javasolják a következő területeket: 

 Még szélesebb körben tájékozódnának a szülők az iskolai munkával kapcsolatban és 

gyermeke képességeivel kapcsolatban a harmonikus partnerkapcsolat megléte 

ellenére  

 Szülői oldalon van némi bizonytalanság a tekintetben, hogy gyermeke szívesen jár-e 

iskolánkba és hogy gyermekük elegendő szereplési lehetőséghez jut-e, valamint, 

hogy a komoly zene iránti valóban sikerül–e érdeklődés kelteni a növendékekben. 

 Saját bevallása szerint a szülők egy része nem aktív az iskolával, tanárokkal való 

kapcsolattartásban.  
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4.2. SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

A szülők 17 kérdéses kérdőívet  töltöttek ki az idén is.  

A párhuzamos 9-12. osztályos szülők a szülői értekezleten ill. gyermekeik közvetítésével 

kapták meg és küldhették vissza a kérdőívet (72 db). 

 

Kitöltve kérdőívek  50 %-a (36 db) érkezett vissza. Az elégedettséget egy 4 fokú skálán 

mértük, melyből kettő az erősségeket (4 abszolút, 3 jórészt egyetért), kettő a gyengeségeket 

jelképezte (2 kevéssé, 1 egyáltalán nem ért egyet). 

 

Erősségek: 

 A válaszadók a kérdések többségében pozitív választ adtak.  

 A szülői válaszok továbbra is azon vélekedésünket igazolták vissza, hogy gyermekeik 

szívesen járnak ebbe az iskolába,  a zenei pályára való felkészítés erős és sikeres.  

 A jól képzett tanárok munkája mellett, a hatékony vezetés, a diákokkal való személyes 

törődés jól reflektál a szülők előzetes elvárásaira. 

 A szülők úgy érzik, gyermekeik problémáinak megoldásban elérhetők, abban 

partnereik a tanárok. 

 

 

Fejlesztendő területek: 

Inkább kevésbé erősségek (hiszen a válaszok általában egy pozitív és egy negatív 

tartományban szórtak)  

 a szülők önkritikusan megállapították, hogy nem használják ki az iskola által kínált 

ismeretszerzési és érdeklődési lehetőségeket, vélhetően ezért érzik úgy, hogy nincs 

kellő rálátásuk az iskolai elvárásokra.  

 A leterheltséget az átlagosnál jóval nagyobbnak érzik, és nem b iztosak abban, hogy a 

tanárok minden esetben érdeklődést keltenek tanóráikon gyermekükben. 

 Az iskolai környezetet és felszereltséget úgy ítélték meg, hogy az lehetne 

biztonságosabb és még jobban felszerelt.  

 

 

 

 

A fejlesztés irányai: 

 

ZENEISKOLA 

 Igyekszünk jobban megismertetni a szülőkkel a zeneiskolai munkát. 

 A komolyzene iránti érdeklődést erősítjük a tanulókban. 

 Igyekszünk elérni a szülőknél, hogy erőteljesebben tartsák a kapcsolatot gyermekeik 

tanáraival. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 Igyekszünk jobban megismertetni a szülőkkel az iskolában folyó munkát, elvárásainkat. 

 Igyekszünk erőteljesebb tájékoztatást adni a tanulók munkájáról, képességeiről. 

 Az iskolai tanórák még hatékonyabbá tételével igyekszünk mérsékelni a tanulói 

terhelést. 
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5. Tanulói elégedettség adatok és 

azokból következő fejlesztések 

Forrás: MIP 

Adatszolgáltatás:  

  5.b sz. tábla + kérdőív 

Vezető megítélése (1-5): 
5 

 
A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és 

gyengeségei 

 

5.1. ZENEISKOLA 
 

A minőségcéljaink -ra épített kérdőíveket használtuk az idei mérésnél is.  

A mérés 2012. április-májusban folyt, a megkérdezett tanulókkal hazaküldtük a kérdőíveket, 

majd (név nélkül) határidőre visszajuttatták azokat az iskolába. Nagy, helyileg szétszórt iskola 

lévén, a tanulók teljes körű mérése problematikus, ezért a zeneiskolában a 3 osztályosoktól 

felfelé a kamaratagozatig bezárólag vontuk be a növendékeket. Törekedtünk az elmúlt évi 

méréshez képest a bevont tanulók arányának bővítésére, így a 2010/2011-es tanévi  25%-

hoz képest idén 33 % (461 tanuló) megkérdezését céloztuk. A kérdőívek 83 %- a érkezett 

vissza. 

Az elégedettséget 4 fokú skálán mértük a szülői kérdőívvel azonos módon, melyből kettő az 

erősségeket (A teljesen, B jórészt egyetért), kettő a gyengeségeket jelképezte (C kevéssé, D 

egyáltalán nem ért egyet) 

A tanulók az elmúlt évekhez hasonlóan igen nagy arányban pozitív válaszokat adtak az 

összes kérdésre (teljesen vagy jórészt egyetértettek az állítással), csak egy-egy válasz szórt a 

kevéssé egyetértő C kategóriába, míg D válasz senki nem adott. 

Erősségek a tanulók szerint: 

 A tanárok kiválóan értenek tárgyuk tanításához, érdeklődnek és meghallgatják a 

diákok véleményét, élvezettel lelkesen tanítanak. 

 Az órák légköre ideális, figyelésre ösztönző. 

 

Fejlesztendő területek: 

 Felmerült kis mértékben a tanárok hangulatfüggősége, a tanórák kezdésének és 

végzésének pontossága, valamint hogy nem minden tanár tudja teljesen 

megszerettetni tárgyát a diákokkal.  

 A tanulók elenyészően kis számban nem érezték erőteljesnek a követelményeket, és 

élvezetesnek az órákat. 

 

5.2. SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

A szakközépiskolai tanulói kérdőív mely a tanári munkára vonatkozó kérdéseket tartalmaz, 

kapcsolódva a szülők kérdőívhez, szintén az elmúlt évek során használt volt,  

A kérdőíveket 54 9-12-es párhuzamos képzésben részt vevő tanuló töltötte ki, a ívek 100%-a 

érkezett vissza. 

Az elégedettséget 4 fokú skálán mértük, melyből kettő az erősségeket (A abszolút,B jórészt 
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egyetért), kettő a gyengeségeket jelképezte(C többnyire nem,D egyáltalán nem ért egyet). 

A tanulói válaszok bizonyos tekintetben a szülők által sugallt képet megerősítették idén is, és 

a tanári munkáról árnyalták a tanárokban kialakult képet. 

Örömmel állapítottuk meg, hogy erősségek tekintetében az elmúlt évihez hasonló a kép. 

 

Erősség: 

 Diákjaink töretlenül emelik ki, hogy szeretnek ebben az iskolában tanulni, úgy érzik 

tanáraik követelményeket támasztanak a tanórákon, a tanórai feladataikat 

érdekesnek és hasznosnak vallják későbbi életük kompetenciáik szempontjából. 

 Alapozhatnak szakmailag tanáraik tanácsaira és ösztönzést kapnak a minőségi 

munkavégzésre. 

 

Fejlesztendő területek: 

o A diákok egy része nem érzi úgy, hogy érvényesül maradéktalanul a 

számonkérés igazságossága és az egyenlő bánásmód, felmerült kis 

mértékben a tanárok hangulatfüggősége,  

o A dolgozatjavítások nem minden tanárnál történnek megfelelő időn belül  

o Tanítványaink közel fele nem feltétlenül tartja mennyiségileg elfogadhatónak 

és ésszerűnek a házi feladatokat. 

  

 

A fejlesztés irányai: 

 

Zeneiskola 

 

 A tanári hangulatfüggőség mérséklése;  

 A tanári pontosság betartása;. 

 Érdekesebb feladatokat adunk a tanórán, hogy minden növendék szerethetőnek 

érezze az órákat. 

 A egyéni tanulói igényeket még jobban – a törvényi lehetőségeken betartása 

mellett - figyelembe vesszük a követelmény-támasztásnál 

 

Szakközépiskola: 

 

 A tanári hangulatfüggőség visszaszorítása.  

 A dolgozatok kijavításának ésszerű idejét egyeztetjük a DÖK-kel, és ellenőrizzük, 

hogy minden kollega betartja azt.  

 A számonkérés objektivitását standardizálással biztosítjuk. 
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6.  Pedagógus elégedettség és azokból 

következő fejlesztések 

Forrás: MIP 

Adatszolgáltatás:  
       5. a tábla + kérdőív 

Vezető megítélése (1-5): 

5 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és 

gyengeségei: 

 

Az elmúlt évben lezártunk egy minőségirányítási ciklust, így a 2011/2012-es tanévet SWOT-

analízissel indítottuk, ezzel mérve a pedagógus elégedettséget. 

A SWOT analízist 2012.október 7-én egy teljes napot igénybe vevő nevelőtestületi 

értekezleten végeztük el. 

Az értekezletet 2 részre bontottuk: 

 a MICs csoport vezetője rövid előadás keretében az elmúlt évi teljes körű 

intézményi önértékelés pedagógusokra vonatkozó megfigyelésével összhangban  

(informáltság hiányát jelezte a kérdőív), a minőségirányítás rendszeréről, a ciklus 

általános felépüléséről, a feladatokról, azok elvégzésének gyakorlatáról tartott a 

kollegák számára tájékoztatást. 

 A második részben került sor a SWOT-analízisre, majd annak eredményeit a 

tanszakok műhelymegbeszéléseken gondolták tovább. 

A SWOT hagyományos 4 területén túl szó esett a pedagógusok tanulói képéről (elvárt és 

valós), az iskolai imázs, az innováció lehetőségei és a partnerkapcsolatok kérdéseiről.  

A SWOT analízis a következő erősségeket és fejlesztendő területeket tárta fel: 

 

Erősségek: 

 Egyéni zenei oktatás-nevelés és a zeneiskola szakközépiskola egymásra       

épülésének lehetősége, amelyet egy pedagógiai-nevelési és emberi-szakmai 

szempontok összhangját 12 éven át szisztematikusan képviselő alma mater tud 

biztosítani a szülők és tanulók számára 

 Empatikus, önmagát szakmailag állandóan fejlesztő magasan képzett összeszokott 

nevelőtestület dolgozik az intézményben, ezért a tanulók szeretik az iskolai órákat, 

mély kötődés alakul ki az intézmény és a tanulók között. A humánerőforrás 

tervezésnél figyelembe vesszük a volt növendékek tanárként alkalmazásának 

lehetőségét, ma több olyan kollega dolgozik az iskolában ,akik növendékeink 

voltak, ez is a hagyományrendszerünk erősítését szolgálja 

 Az iskola eredményességi mutatói (Príma felterjesztés illetve + Príma Primissima 

kitüntető díj elnyerése) büszkeséggel töltik el az itt dolgozókat, és további 

eredményes munkára sarkall bennünket 

 Az iskolában folyó tevékenységet az iskola közvetlen környezete (tagiskolák, 

lakórészek, fenntartó) számára hasznosnak és a környezet igényeihez, elvárásaihoz 

alkalmazkodónak érezzük 
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Fejlesztendő területek: 

 A hangszeres és elméleti tanárok megfogalmazták igényüket a problémamegoldó 

kommunikáció erősítésére a tanulók nevelési-szakmai problémáinak kezelésében. 

 A tanárok a meglévő eszköz, kotta parkot lassan felújításra és bővítésre szorulónak 

látják, de tisztában vannak az anyagi források szűkösségével, így a szponzorok, 

pályázatok bevonásának erősítését célként fogalmazták meg saját gyakorlatukban 

is. 

 Az alapkészség a zenében a lapról olvasás készsége,mely feltétele az eredményes 

zenetanulásnak, ezért szélesebb körben kell erőfeszítéseket tennünk ennek 

fejlesztésére.  

A zeneiskolai tanárok a továbbképzési lehetőségek szélesítését a nyelvi képzések felé látják 

fejlesztendőnek, míg a szakközépiskolában a tanárok a külföldre felvételiző diákok esetén a 

szakmai képzettség mellett elengedhetetlenül fontosnak érzik a nyelvtanulás (akár a 

törvényinél kisebb csoportok esetén is) iskolai keretben történő biztosítását. 

 

 

A fejlesztés irányai: 

 

 A 2012/13-as tanévben meglévő lehetőségeink figyelembe vételével szélesítjük a 

zeneiskolából a szakközépiskolába jelentkezni kívánó tanulók ez irányú 

orientációját.  

 Megtartva szélesítjük a kerületi és külső rendezvényeken való szerepléseinket. 

 Együtteseink szakmai színvonalának és közösségeinek fejlesztésével erősítjük 

tanulóink meglévő ragaszkodását iskolánk iránt. 

 Több szakmai műhely jellegű alkalmat és közös fórumot szervezünk annak 

érdekében ,hogy az elméleti és hangszeres kollegák egyeztetni tudják pedagógiai 

elképzeléseiket, különös tekintettel a törvényi változásokból eredő feladatokra. 

 Prioritásként kezeljük a lapról olvasás fejlesztését, valamint az idegen nyelvek 

tanulásának lehetőség-biztosítását. 
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7. Az országos kompetenciamérés adatai és 

azokból adódó fejlesztési feladatok (az 
eredmények mögött álló okok elemzése, 
problémák feltárása, fejlesztési tervek) 

Forrás: MIP 
             Munkaterv 

Adatszolgáltatás:  

19. tábla 

Vezető megítélése (1-5): 

4/5 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és gyengeségei: 

 

Tevékenységek az országos kompetenciamérés előkészítése, lefolyása: 

 

                A mérési teszt teljes igényű kitöltése nagyon erős koncentrálóképességet igényel 2*45 

percen keresztül, e képesség fejlesztését szem előtt tartva a szövegértéssel, logikai feladatokkal, a 

korábbi évek feladataiból tallózva folyt a felkészítés a 9-10. osztályban. A korábbi évek 

feladatsorait beépítjük az éves munkába. 

Minden tanévben az országostól eltérően, de az évfolyam kis létszáma miatt iskolánkban évek óta 

már megszokott módon az aktuális 10. osztály 100%-a érintett az Országos Kompetenciamérés 

központi értékelésében. 

A mérésben mind az idei tanévben mind az elmúlt tanévben voltak betegség miatt igazoltan 

mulasztó tanulók, így az  idei mérés alkalmával 17 fő írt, míg az elmúlt évi mérés alapján 14 

tanulóról rendelkezünk adatokkal. 

Az idei 11. osztályosok mérési eredményeit márciusban ismerhettük meg. Az eredményekkel 

rögtön szembesültünk és szembesítettük tanítványainkat is. A mostani 11. osztályosok esetében 

sem volt szükség intézkedési terv készítésére, mert szint alatti teljesítmény nem született. 

 

 

Erősségek: 

 A minden a mérésben részt vevő tanuló munkáját értékelik központilag, így minden 

tanulónk objektív értékeléssel szembesülhet. 

 A tanulók munkája és fegyelmezettsége mintaszerű volt, annak ellenére, hogy  

minőségbiztosító nem volt jelen.  

 A külső méréseken az egészséges versenyszellemet, az önfelmutatás szándékát ötvözve 

törekszenek tanulóink a jó eredmény elérésére,  

 Az iskola jó hírnevének megőrzése tanulóink többsége számára fontos 

 A szövegértés és a matematika átlaga még mindig az országos átlagnál magasabb, a 

gimnáziumok átlagához közelítő.  

 

 

2010/11 - es mérés eredményei:  

 Szövegértés eredmény: 1669 pont 

Országos átlag: 1617 pont 

Szakközépiskolai átlag: 1604 pont kis szakközépiskolák: 1561 pont 

Budapesti átlag: 1661 pont 

(Gimnáziumi átlag: 1723 p) 

Az eredmény jóval az országos és a szakközépiskolai átlag felett van, a gimnáziumi átlag 

közelében. Az elmúlt évi eredményekhez képest szignifikáns elmozdulást nem mutat. 
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 Matematika eredmény: 1737 pont 

Országos átlag: 1635 pont 

Szakközépiskolai átlag: 1624 pont, kis szakközépiskolák : 1573 pont 

          Budapesti átlag: 1671 pont 

(Gimnáziumi átlag: 1724 p) 

 

 A szövegértés magas eredménye szignifikáns változást nem mutat az eddigiekhez képest, de 

örvendetes tény, hogy matematikából évek óta a legjobb eredményt érte el az osztály, felfelé 

szignifikáns különbséget mutatva a matematika eredményeinkhez viszonyítva. 

A tanulók eredményeit a két évvel ezelőttihez hasonlítva is látjuk, a jó eredmények tükrében 

elmondható, hogy a diákok ezeken a területeken az iskolai mindennapokban közismeretből a 

képességeik alatt teljesítenek, a rossz hozzáállásuk és a leterheltségük okán. Az adatok elemzése 

azt mutatja, hogy a tanórai munka, még az otthoni munka elmellőzése mellett is matematikából a 

diákok 80%-a jobb, és csupán 20%-a rosszabb, szövegértésből 70%-a jobb és 30%-a írt rosszabb 

eredményt, mint ami a 2 évvel ezelőtti mérés alapján elvárható volt.  Az intézményben folyó 

szakmai munka, a hozzáadott érték tehát magas. Sajnos ebből az osztályból a legjobb képességű 

tanulók eredményeit nem ismerjük, mert a mérés napján hiányoztak. Valószínűsíthető, hogy, ha ők 

is részt vettek volna a mérésen még magasabb átlagot ért volna el az osztály. 

A tevékenység erősségei:  

Jó tanulói teljesítmények 

A mérés alkalmával rendkívüli fegyelmezettség jellemző 

Probléma, fejlesztendő területek és feladatok:  

 

Iskolatípusunk – zeneművészeti szakközépiskola - ugyan elsődlegesen országos szintű 

összehasonlításban tud mérési pontot nyújtani, ettől függetlenül fontos lehet iskolánk 

eredményeinek összehasonlítása a fővárosi eredményekkel is: láthatóan iskolánk átlaga 

nemcsak az országos, hanem a budapesti átlag feletti eredményt mutat. 

 

Oktatási Hivatal által végzett mérések 

eredményei tantárgyanként és 

évfolyamonként 

Intézményi 

átlag 
Országos átlag 

Fővárosi 

átlag 

Kerületi 

átlag  

Matematika 10.o. 1737  1613 1624 1798 

Szövegértés 10.o. 1669  1617 1604 1750 

 

A XI. kerületben fenntartónkhoz 4 középiskola tartozik, a mi szakközépiskolánkon kívül 3 

gimnázium. A magas kerületi átlag ebből alakult ki. A 4 iskola közül a mi eredményünk a 3. helyen 

szerepel. A 225 fenntartónál összehasonlítva a szakközépiskolák átlagát szövegértésben 6 

fenntartónál értek el jobb, míg 78-nál hasonló, matematikából 2 fenntartónál lett jobb és 19-nél 

hasonló eredményt.  

 

A fejlesztés irányai: 

 Országos kompetenciamérés elemző előkészítése a 9-10-ben. 

 a jó eredmények megtartása, növekedés elérése  

 Gyakorlás, figyelemfókusz és a jó időfelhasználás erősítése  

 



             WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA                 ÉRTÉKELÉS 2011/2012. 
 

56 
 

 

8. Tehetséggondozás érdekében végzett 

tevékenységek és azok eredményei 

Forrás: Munkaterv 

Adatszolgáltatás:  
14., 16./A,B, 17./A,B, 

18./A,B,C tábla 

Vezető megítélése (1-5): 

5 

 
A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és 

gyengeségei: 

 

Tehetséggondozás  

 
 A tehetségek felismerése, a tehetséggondozás, a tehetségfejlesztés a művészetoktatás 

alapvető feladata, így a mi zeneművészeti területünkön is minden tevékenységünk erre 

irányul.  

Amikor kisgyermekkorban a szülők behozzák hozzánk gyermeküket, alapvetően elvárják 

tőlünk, hogy: 

 felismerjük és képezzük a bennük rejlő tehetséget, 

 fejlesszük a még fejletlenebb területeket, 

 juttassuk el gyermeküket tehetségük legfelső fokáig. 

 

A zeneiskola teljes mértékben felvállalja ezt a komplex feladatot, sőt: a 

legtehetségesebbeket, illetve az erre leginkább motiváltakat felkészíti a szakirányú 

továbbtanulás, a szakközépiskolai képzésre. 

 

8.1. ZENEISKOLA 

 Hangszeres foglalkozásainkon a tanulók egyenként vesznek részt, amely így 

lehetőséget nyújt a növendék képességeinek, egyéni munkatempójának, 

tehetségének, fejlődőképességének figyelembevételére. A zeneiskola lényegéből 

fakadóan a tehetségek felismerését és gondozását alapvető feladatának tekinti.  

 A zeneiskolai oktatás alapvető célja ugyan a zeneértő és zeneszerető közönség 

felnevelése, ugyanakkor az átlagtól eltérő tehetséges gyerekek számára széles 

lehetőségeket kínál.  

Ilyen többek között a kiemelt, ún. „B” kategória, amelybe felvételi alapján 

jutnak a növendékek, s ahol kiemelt feladatokat kapnak mennyiségi és 

minőségi szinten. Az ő oktatásukra Pedagógiai Programunk plusz időkeretet 

biztosít. (heti 2x30 perc helyett 2x45 perc) A zenei pályára készülő diákok 

számára ezen felül még a heti 2x60 perces időkeret is rendelkezésre áll. Külön 

szervezett vizsgáikon a tanszakok egésze és a szaktanácsadó is részt vesz, 

véleményez, javaslatot tesz. Fejlődésüket a tanszakon kívül az iskolavezetés is 

figyelemmel kíséri. 

 

A több koncert és verseny lehetőség a tehetséges gyerekek számára minden 

esélyt megad a zenei előmenetelükre. Ennek érdekében saját szervezésű és 

külső rendezvényekre és versenyekre készítjük fel őket. Ennek a törekvésünknek 

eredményességét a versenyeredményeket közlő táblák is bizonyítják. 

                     Tantárgyfelosztásunk szerint jelenleg 73 ilyen tehetséges növendéket tanítunk.                    
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Tehetséggondozás címén 19,5 órát tartunk nyilván hetente.  

 

 A tanórai foglalkozásokon valamint a nagy intézményi koncerteken, külső 

szerepléseken kívül a növendékek megmutathatják családias hangulatú, kisebb 

közönségnek is tudásukat. Erre szolgálnak a tanszaki hangversenyek, melyeket 

minden szaktanár legalább évi 2 alkalommal megszervez (karácsony, évvége). A 

trombitásaink hetente játszanak ilyen koncerteken. 
 

 

8.2. SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

Szakközépiskola közismeret 

 

A tehetséggondozás két területe : a fakultáció és a tanórai differenciált fejlesztés. 

             A fakultációs órakeretben évek óta a tanulói-szülői igények alapján szervezünk: 

második idegen nyelvet a 10 osztálytól (olasz vagy francia vagy német 3 óra) a felsőoktatási 

és európai elvárásoknak megfelelően, földrajzot, informatikát és művészettörténetet a 11-

ben (1óra), az előrehozott érettségikre készítés szándékával. A 13. évfolyamosok igénye a 

felsőoktatási felvételi szándékuknak megfelelő (szintentartó, nyelvvizsga előkészítő, 

nyelvterületen való boldogulásra előkészítő) nyelvtanulás lehetősége, ezért idén is az angol 

és a német nyelvet heti 2-2 órában folytathatták az általuk kívánt szinten órarendi keretek 

közt. 

A négy nálunk oktatott nyelvre második idegen nyelvként általános igény van a szülők és 

tanulók részéről, azonban kis létszámú iskolánkban az így létrejöhető csoport kisebb 

létszámú, mint amit a törvény enged, ez gyakran akadálya a zenészek szempontjából a 

szakmai tanulmányokkal fontosságban vetekedő két nyelv tanulás lehetőségének. 

              A tanórai differenciálás keretein belül a tehetséggondozást különböző nehézségi 

szinteken meghatározott feladatokkal, tanulópárokban végzett, valamint differenciált 

egymást segítő csoportfeladatokkal biztosítottuk. Ilyen módon készültek fel a budapesti 

történelemverseny iskolai válogatójára többen, majd az egyik 10-es tanuló a budapesti 

verseny III. helyét szerezte meg. 

 

Fejlesztendő területek: 

A második nyelvet tanulók számának növelése, mivel a többség európai továbbtanulási 

szándékkal jár intézményünkbe. 

A német nyelv választhatóságának igényét az órarend és a tanári óraszám korlátai miatt  

nem minden esetben tudjuk biztosítani. 

A differenciálás keretein belül a jobban haladó diákok számára még több egyéni vagy 

csoport-projekt lehetőségének biztosítása. 

 

Erősségek: 

 

 Idén a 11-ben kezdő német második nyelvet is tudtunk indítani. 

 A választott nyelv heti 3 órában koncentrált, motivált kiscsoportos, munkára ad 

lehetőséget. Életszerű, kommunikatív szituációk gyakorlására, megtapasztalására van 

lehetőség a tananyag speciális zenei vonatkozásokat is tartalmaz 

 A későbbi nyelvvizsgák megalapozásának szándékával, valamint a német 
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nyelvterületre egyre többen felvételizők az ottan elvárásoknak megfelelés miatt 

tanulják a 2. nyelvet ( a 13-osok közül 7 fő tett idén nyelvvizsgát B1-C1 szinteken) 

 A tanulók a vállalás önkéntessége okán nagy szorgalommal, szívesen vesznek részt.  

 Az előrehozott érettségizők és a 2. nyelvet érettségi tárgyként választók évről évre  

eredményesen teljesítik a követelményeket a fakultációs rendszer hatékonyságát 

bizonyítva.   

 A 13-osok számára ezek az órák elengedhetetlenek,  a tanult nyelv szinten-tartása,a 

nyelvvizsgára felkészülés, és a külföldi zenei felsőoktatásba jelentkezés 

benyújtásához. 

  A „jobbak” a kortársi segítségnyújtás erejével és örömével folyamatosan motiválják a 

gyengébbeket. 

 

 
A fejlesztés irányai: 

 A 2 nyelv tanulásának kötelezővé tétele, mivel a zenei pályán létkérdés legalább 2 

nyelv tudása. 

 A kommunikációközpontúság, az önálló anyaggyűjtés támogatásának erősítése. 

 Az előrehozott érettségi sikerességének további megalapozása ezekkel az órákkal. 

 A saját tempóban haladás lehetőségének további támogatása a tanórákon és 

azokon kívül.  
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9. Felzárkóztatás érdekében végzett 

tevékenységek és azok eredményei 

Forrás: Munkaterv 

Adatszolgáltatás:  
4., 7., 8. tábla 

Vezető megítélése (1-5): 

4/5 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelése; a terület erősségei és 

gyengeségei: 

 
Zeneiskola 

 

A zeneiskolai képzés elsődlegesen a tehetséggondozásról szól; 

A hangszeres képzésben a növendék egyéni haladási üteme szerint végezzük feladatainkat, 

de a szolfézs csoportos órákon is arra törekednek tanáraink, hogy differenciáltan 

foglalkozzanak a gyerekekkel, az órai feladatokat is ennek megfelelően kapják a 

növendékek. A lassabbakat, az esetlegesen lemaradókat ezzel segítjük a felzárkózásban, 

amihez a tantervünk által biztosított tanári szabadság megfelelő mozgásteret biztosít.  

 

 

Szakközépiskola 

SZAKKÖZÉPISKOLA – ZENE 

 

A 12. osztályos tanulók szolfézs-zeneelmélet csoportjai, az elmúlt évek tanulói 

létszámváltozásai okán kedvezően alakultak: a felsőfokú felvételi szempontjából kiemelten 

fontos tantárgyakat egy normál és két kis létszámú csoportban tanulhatták a diákok. Ezáltal 

a korábbi hiányosságok pótlására, felzárkózásra, valamint a felvételire való felkészülésre a 

lehetőség biztosítva lett. Csak élni kellett vele a diákoknak.  

Egyéni elmélet-oktatásban részesült a tanév során két, tanulási nehézséggel küzdő tanuló. 

 

Az egyéni fakultatív felzárkóztató foglalkozásokat idén is biztosítottak elmélet szakos 

tanáraink, melyet egy-két növendék rendszeresen kihasznált. 

Ezek a rendszeres plusz órák lehetőséget kínáltak a tanulók részére a szolfézs és zeneelméleti 

készségfejlesztő feladatok szaktanári segítséggel történő gyakorlására. 

A szolfézs-zeneelmélet órák előtti szünetekben szaktanáraink a tanulók számára alkalmat 

adtak a zongorás feladatok gyakorlására, a kézbe diktálásra, illetve az egyéni problémák 

megbeszélésére (zeneelméleti szabályok gyakorlati alkalmazása stb.).  

 

Az előző évhez hasonlóan, a hozzánk felvételiző, főtárgyból megfelelő, de szolfézsból 

gyengébb felkészültségű növendékek részére szombatonként Dr. Legányné Dr. Hegyi 

Erzsébet tanszakvezető tartott felzárkóztató foglalkozásokat. A növendékek igyekezete és a 

rendszeres munka eredményeképpen jövőre iskolánkban folytathatják zenei 

tanulmányaikat. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA – KÖZISMERET 

Egyéni fejlesztés, korrepetálás, gyógytestnevelés 

 

A mentálhigiénés, az angol és a matematikus kollegák korrepetáló és tanulástechnikai 

óráikban csoportos és egyéni fejlesztést végeztek. 

A külföldi tanulóink egyéni fejlesztő órákon sajátították el a magyar nyelvet. 



             WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA                 ÉRTÉKELÉS 2011/2012. 
 

60 
 

A felzárkózást a tanórákon differenciálás módszerét alkalmazva, csoport és páros feladatok 

végzésével segítettük.  

Korrepetáltuk a problémás, segítséget kérő tanulókat.  

Leckeírással foglalkoztunk, újra magyaráztunk részeket a lemaradóknak, így kerülték el 

néhányan a bukást. 

Gyógytestnevelés: 

Iskolánk tanulói – sajnálatos módon a kisgyermek-koruk óta tartó, napi több órás 

hangszerükkel való foglalkozás (gyakorlás) miatt, szinte kivétel nélkül kisebb-nagyobb testi 

deformitásban szenvednek. Ezért elengedhetetlenül szükséges a testnevelési órákon a 

szakszerű foglalkozás. Ezért a testnevelő tanárok mindketten gyógytestnevelői 

szakvégzettséggel rendelkeznek. 

 

Fejlesztendő területek: 

 Nem használta minden rászoruló tanuló teljes intenzitással ki e lehetőséget, volt aki 

tűzoltásszerűen, vagy a tanári rendszeres nógatásra dolgozott ezeken az órákon. 

 Otthoni gyakorlás hiányában, ezek az órák segítenek ugyan ,de nem tudnak 

maradéktalanul eredményesek lenni a hátránykompenzációban.  

 

Erősség: 

 akik rendszeresen részt vettek eredményesebbé váltak, legalább részterületeken. 

 A külföldi tanulóink alapfokú nyelvvizsgát tettek,és minden tantárgyat képesek voltak 

magyart nyelven teljesíteni a 2 félév során.  

 

 

A fejlesztés irányai: 

 A tanulói munka és jelenlét megkövetelése,  

 Az érettségire készülők és a lemaradók támogatása, segítése. 

 Tanulástechnikai tudás fejlesztése, a tananyagban lemaradók felzárkóztatása során, 

mert a gyorsabb haladás megértés kulcsa ez. 

 A tanulópárok a kortársi segítségnyújtás gyakorlatának elmélyítés 
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10.  Dokumentált óralátogatások 

tapasztalatai 

Forrás: Munkaterv 

Adatszolgáltatás:  

       3. sz. tábla 

Vezető megítélése (1-5): 

5 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelés; a terület erősségei és 

gyengeségei: 
„A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az 

a jog, hogy 

a) személyét, mint a pedagógus munkaközösség tagját 

megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét 

értékeljék és elismerjék, . . .”23 

 

10.1 . ÓRALÁTOGATÁSOK – ZENE 
 

A tanári munka, - mint vezetői munka, - döntések előkészítésének, végrehajtásnak 

sorozatából áll. A klasszikus vezetési funkciók (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, 

döntés) között egység és kölcsönhatás van. A tervezés szükségszerűen meghatározza a 

többit.  

Tervezni csak az értékelés alapján lehet. Az értékeléshez az ellenőrzés adja, szolgáltatja az 

„alapanyagot”, a tényeket. Az ellenőrzést meg kell tervezni, szervezni.  

Az ellenőrzés kapcsolatot teremt a folyamat elemei között, megvalósítva az un. 

”visszacsatolást”. 

AZ ELLENŐRZÉSRŐL 

 a minőségi és mennyiségi mutatók adatait veti össze a normatívákkal, hogy 

megítélhető legyen: eleget tesz-e az előírt követelményeknek? 

 összehasonlítás, megerősítés, visszajelzés: a ”kell” és a ”van” összevetése! 

Az ellenőrzés célja: feltárni a hibákat és hozzásegíteni ahhoz, hogy ne ismétlődjenek meg. 

Így minőségjavító szerepe van (nem korlátozódhat azonban csupán a hibák keresésére) 

hogy eredményeiből következtetéseket vonjunk le, a hatékony működést segítsük; 

lehetőséget teremtve ezzel, hogy megkülönböztessük a valós eredményeket a tetszetős 

látszatoktól. 

Az oktatási intézményekben folyó tevékenység igazi értékét, tartalmát a pedagógiai munka 

szakmai színvonala adja meg. Eredményeket pedig akkor tud egy iskola tartósan 

felmutatni, ha ott kiegyenlítetten magas a szakmai, pedagógiai munka, ha az iskola minden 

dolgozója összehangoltan, jól szervezetten dolgozik, s ahol törődnek egymással a 

munkatársak. 

 

                                                           
23

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 19. § (1) a) 
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Az odafigyelés, a másik ember problémáinak, örömeinek észrevétele, a segítő szándékú 

közeledés a szó legtágabb értelmében vett ellenőrzés, ami egyben bizalmat is eredményez. 

 Bizalom tanár - diák, tanár - tanár, vezető - tanár között, - ez lehet  az eredményes munka 

előfeltétele. 

Bizalom szükséges az ellenőrzésben is. A kettőt harmonikusan össze kell kapcsolni. 

  A zenepedagógia területén különlegesen fontos a bizalom megléte. Ennek oka a 

speciális oktatási formánkból, illetőleg a speciális feladatunkból adódik: a 

művészetoktatásban a tanórák egyénre szabottak (minden gyermek más-más 

képességekkel, adottságokkal rendelkezik, más-más módszert kell alkalmazni a képzésben, a 

pedagógusnak egyénenként kell megtalálnia a közös hangot, a legteljesebb hozzáférést a 

legbensőbb érzelmek, hangulatok kifejtésére). 

Az ellenőrzés kiindulási alapját: 

 a belső szabályok,  

 a tantervi dokumentumok, 

 a tanórák belső tartalma képezik; 

A pedagógusok munkája kiterjed a közvetlen szakmai feladatok mellett arra is, hogy segítsék 

a tanulók személyiségfejlődését, megszerettessék a zenét, segítsék számos – a zenében 

megtalálható – érték felfedezését.  

Ha ezeken a területeken fejlődés tapasztalható, biztosan megfelelő a munka, s ez napi 

ellenőrzés nélkül is látható!  

Mindezek mellett mégis szükséges és kötelező az ellenőrzés.  

Számunkra egyik „legizgalmasabb”, talán legkevésbé kedvelt ellenőrzési forma az 

óralátogatás.  

A zenepedagógus munkájáról nem csupán a koncerteken, vizsgákon, versenyeken szereplő 

növendékek adnak képet, - ez jelenti az eredmények ellenőrzését, - hanem a zeneórán 

történtek is hozzájárulnak ehhez – ekkor a folyamatba tekinthetünk bele. 

A pedagógusok nem egyformák, nem fogadják egyformán az óralátogatást sem.  

Az ellenőrzés elsősorban pozitív előjelű kell legyen, s kiindulópontban a lehető legjobbat 

feltételezi a pedagógusról. 

Mit szükséges az óralátogatáskor ellenőrizni a belső tartalom mellett? 

 órakezdés pontosságát,  

 napló, ellenőrző vezetését, tananyag tervezést,  

 szemléltetést, számonkérés formáit, az óra menetét,  

 kapcsolatot a szülőkkel,  

 a tanulók neveltségét,  

 munkakörülményeket, stb.) 
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Iskolánkban az igazgató, a helyettesek és a tanszak vezetői is minden évben, előre elkészített 

terv szerinti látogatják a kollégákat. 

 

Az óralátogatásokat a jól bevált, évek óta azonos, hosszú távú tervezés mentén szervezzük 

meg: 

1. a pedagógusértékelési rendszer kapcsán elkezdett és végzett óralátogatásokra, 

melynek keretében – az év elején elfogadott munkatervünk szerint – 8 zenei 

tanszakon (zongora, szolfézs, magánének, harmonika – gitár - hárfa, vonós, fafúvós, 

rézfúvós-ütő, furulya tanszakokon) került sor a kijelölt kollégákra; 

Itt az óralátogatások előre meghatározottan, a pedagógus értékelési 

rendszerünkben leírt szempontok szerint folytak. A  látogatás idejét az érintett 

kollégával egyeztettük, az óra után pedig értékelő-egyeztető megbeszélést 

folytattunk. 

2. Emellett a nagyon nagy feladat mellett azonban továbbra is – folytatva a tavaly 

elkezdett rendszerünket, - az óralátogatási tervben hangsúlyos helyet kapnak a 

pályakezdő, vagy iskolánkba újonnan érkező kollégák óralátogatása is. 

Ebben a tevékenységben most is inkább a munka segítése, a biztatás és a 

támogatás kapott hangsúlyosabb szerepet. Arra is törekedtünk, hogy sikerüljön 

számukra az új közösségbe, az új környezetbe való beilleszkedés. 

 

Az óralátogatást végző személyek: 

 tanszakvezetők; 

 szakmai igazgatóhelyettes(ek); 

 igazgató. 

A mi iskolatípusunkban különösen érzékeny terület az óralátogatás.  

Bár „az eredmények magukért beszélnek”, azaz a koncerteken hallhatjuk a gyerekek 

produkcióit, a kiváló versenyeredmények is jelentős szaktanári munkát rejtenek, mégis fontos 

a kollégáknak az is, hogy őket egy másik oldalukról ismerhessünk meg: a látogatáskor tanár 

és diák mást mutat magából, betekinthetünk a „műhelymunkába” is. 

Mindig bebizonyosodik, hogy a kiváló eredmények mögött nagyszerű tanári, pedagógusi 

értékeket találunk, s hogy a tehetséges növendék tehetséges és kreatív tanár nélkül nem tud 

fejlődni, a szakmai tudást nem tudná kitől elsajátítani. 

Így tehát a látogatáskor a kolléga egy új oldalát mutatja meg (munkakapcsolatát a 

gyerekkel, tanítási módszereit, kommunikációját, metakommunikációját, stb.) 

 

 

 

A vezetői kör mindhárom területéről folyamatosan, felváltva végeztük a tanórák látogatását.  

 

Az óralátogatásokról feljegyzések, pontozásos és szöveges értékelés készül.  

A dokumentált vezetői látogatások száma:  

tanszakvezetői:          64 tanóra  

igazgatóhelyettesi:    84 tanóra 

igazgatói:                  22 tanóra 
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Erősségek: 

 hogy az óralátogatásokat most is minden esetben személyes megbeszélés követi, amely 

során a hallottak alapján, a pozitívumok kiemelése mellett, a hiányosságokra is minden 

esetben felhívják a figyelmet az óralátogató vezetők.  

 hogy a személyes tapasztalatok szerint:  felkészült, munkájában kompetens, jó szakmai és 

pedagógiai tudással rendelkező tanárok tanítják zenére felnövekvő nemzedékünket 

  hogy a kollégák ebben az évben már sokkal oldottabban, nyitottabban és bátrabban 

fogadták a látogatásokat. 

 

 

10.2. ÓRALÁTOGATÁSOK - KÖZISMERET 
 

Gyakorlat, tapasztalat: 

A közismereti igazgatóhelyettes tervezetten és a pillanatnyi helyzetekre reagálva 58 tanórát 

tekintett meg. A tanév során minden osztályt és minden szaktanárt meglátogatott 

tanulmányozva a szaktanári munka metodikáját és a tanulók hozzáállását. A látogatásokat 

mind a tanulók , mind a tanárok pozitívan fogadták. 

 

Fejlesztendő területek: 

Tanári gyakorlat: 

 A 10-11. osztályban az ismétlődő magatartási, attitűdbeli problémák elvonták az óra 

változó %-ában a haladásról a tanári energiákat  

 A projektor és interaktív tábla használatára ritkán és nem egyenlő arányban volt 

lehetősége a tanároknak 

 A digitális táblát használók esetében, óra nagyobb részében inkább vázlat-

vetítővászonként, mint valódi tanulási segédeszközként funkcionált 

 A differenciálás, a tanulói egyéni munka, a tanulópárokban és csoportokban rejlő   

lehetőségeket még jobban ki kell használni, mert a tanárok még mindig gyakorta 

dolgoztak erőteljesebben mint diákjaik, mentorálás helyett. 

 

Tanulói attitűd: 

 Motiválónak többen nem a tudást, csupán a könnyen, kevés és nem túl igényes 

munkával megszerezhető érdemjegyet  tartották  

 A háttérmunka hiánya, időnként a szellemi restségből fakadó igénytelenség 

tükröződött tanulói megnyilvánulások egy részéből. 

 A tanulók 10-30 %-a (osztályonként változó arányban) felszerelés nélkül, fáradtan, 

munkára nem hajlandó, ugyanakkor állandó kritizáló attitűddel érkezett az órákra   

 Ugyanezen tanulók megkérdőjelezték a hangszeres tanulmányaikon kívül eső 

területek tanulmányozásának létjogosultságát 

 A figyelem felszínessége miatt, a bevésés némelyeknek nehezen megy, nem 

feltétlenül ismernek fel analógiákat, amikor azok gyors egymásutánban előfordulnak 

 

 

Erősségek:  

 

Tanári gyakorlat: 

 A tanárok igényesen felkészültek, a tanítványok felé tisztelettel és elvárásokkal 

fordulnak, pedagógiai gyakorlatuk ötvözi a hagyományos és korszerű módszertant. 
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 A feladatadás törekszik az érdekességre, sokszínű, problémamegoldó gondolkodást, 

együttműködést igényel a diákoktól. 

 A gyakoroltatás az érettségi elvárásainak megfelelően történik. 

 A frontális munka, a pár és csoportmunka, a tanulói önálló feladatmegoldással 

keveredve dinamikus órákat eredményezett. A versenyhelyzetet eredményező 

feladatadás a tanulók és azok kisebb csoportjai között, erőteljesebb 

együttműködésre és munkára sarkallták a tanítványokat. 

 Türelmes, életszerű példákon keresztüli, a problémát több oldalról megközelítő 

magyarázatok jellemezték az órákat. 

 A legtöbb tanár használta „rossz megoldásból levezetni a jót” modern metodikáját. 

 Az ismételtetés, a tanórai bevésés aránya nőtt. 

 A tanárok a tananyag szintetizálását az életkori sajátosságoknak megfelelően várják 

el tanítványaiktól.  

 

Tanulói attitűd: 

 Még az alulmotivált tanulók is szeretik, tisztelik tanáraikat, elismerik felkészültségüket. 

 Nőtt az érdeklődő, kíváncsi, tettre kész, a tanórákat élvező tanulók száma. 

 A tanulók többsége szeret kérdezni, kreatív, a tanórai szellemi kihívásokra éhes. 

 Az eredményesebb tanulók igyekeznek interdiszciplináris kötéseket létesíteni a 

tanultakban. 

 A tanórákon a többség törekszik a minőségi munkavégzésre. 

 

 

A fejlesztés irányai: 
 

 A valódi teljesítményre ösztönözni, mely tudásszomjból fakad. 

 A szellemi kihívásokat adó iskolai - tanórai feladatok számának növelése 

 A tanár, mentorszerepének erősítése 

 tanulástechnikai tudás erősítése a tanórákon  

 Szintetizált tananyagtudás igényének és gyakorlatának erősítése a tanulókban  

 A zenész kollégák támogató magatartásának erősítése, hogy a tanulóink nyissanak 

a zenészléthez komplex műveltségre, a világra való nyitottságra. 
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11. Továbbképzéseken szerzett 

kompetenciák hasznosítása 

Forrás: Munkaterv 

              MIP 

Adatszolgáltatás:  

      12. tábla 

Vezető megítélése (1-5): 

5 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelés; a terület erősségei és gyengeségei: 

 

A kollégák a tanítás folyamatában a továbbképzésen megszerzett kompetenciákat 

hasznosítani kívánták és jórészt tudták.  

A szakmai kompetenciákat prioritásként építették be tanítási-nevelési gyakorlatukba.  

Erről óralátogatások alkalmával is meggyőződhettünk, de a kollégák véleménye is ezt 

támasztja alá. 

 

Szakmai lehetőségek: 

Iskolánkban a hatályos továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv alapján 

végezzük a pedagógus-továbbképzést.  

A látogatható szakmai programok – sajnálatos módon – szűkülni látszanak, a választási 

lehetőségek nem mutatnak a mi speciális területünkre túl nagy változatosságot. 

 

Anyagi háttér: 

Mindemellett az erre felhasználható anyagi keretünk is szűkebb a tavalyinál. 

Ezért nagy gondot fordítunk a különböző, de meghatározó szempontok összehangolására. 

 

Másoddiploma 

Tovább folytattuk azt a gyakorlatot, miszerint előnyben részesítjük másoddiploma 

megszerzésére irányuló tanári ambíciókat. 

Így ebben a tanévben is egy kollégánk számára biztosítani tudtuk a megszerzéshez úgy a 

finanszírozási, mind a szakmai hátteret. 

 

Akkreditált 30 órás képzések 

Talán ezen a területen a legszélesebb a választék, a kollégák körében ezek a 

továbbképzések a legnépszerűbbek. 

 

Országos tanulmányi versenyek 

A zenei versenyek budapesti válogatóján és az országos döntőn is szívesen jelen vannak 

tanáraink, még akkor is, ha ez több délelőttöt is igénybe vesz (pl. a zongora tanszak és a 

vonós tanszak teljes létszámban). 

 

Művészeti kurzusok 

Az akkreditált képzések mellett ebben a tanévben is jellemzően a mesterkurzusokon és 

szakmai fórumokon való passzív és aktív részvétel is kedveltté vált. 

S mivel a pedagógus továbbképzést szabályzó rendelet megteremtette annak a 

lehetőségét, hogy a kötelező továbbképzési keretbe bizonyos mértékig beszámítható az 

intézmények által szervezett kurzusokon, szakma fórumokon való részvétel, ezért az elmúlt 

tanévben is sokan éltek e lehetőséggel. 

A visszajelzések, a tapasztalatok idén is pozitívak voltak. 
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A tanévben a kurzusok mellett a zenetanár kollégák legaktívabb, legérdeklődőbb tagjai 

részt vettek több 30 órás akkreditált képzésben is. 

Egyrészt a hangszeres képzettségükhöz kapcsolódóan, de egyre többen kitekintenek más, a 

pedagógiához, az iskola működéséhez kapcsolódó egyéb, kapcsolódó területekre is: 

Közülük néhányat megemlítve: 

 

 „Agykontroll”  

 „Arbeau Art”  Tánckarakterek, Régi táncok 

 „Stílusismeret”  Metronom KHT. 

 „Muzsikáljunk együtt” Metronom KHT. 

  „Az oktatás megújítása” 

 „ Teljeskörű intézményi önértékelés” – MOD-SZER - Tár 

 „Művészeti-szakértői továbbképzés” 

 Orosz hárfaiskola – Molnár Antal ZI. 

 

A másoddiplomáját ebben a tanévben: 

 egy kolléganő (1 éves képzés keretében Pécsett – Tehetségfejlesztés szakterületen) 

szerezte meg; 

  folyamatban van egy kolléganő pedagógus szakvizsgája – várhatóan fél év múlva írja 

diplomamunkáját (BME – Közokt. vez.) 

 

A kollégák a továbbképzésen megszerzett kompetenciákat hasznosítani kívánják és jórészt 

tudják is hasznosítani a tanítás folyamatában. 

A legfontosabbak és legkiemelkedőbbek a szakmai kompetenciák, ezeket minden kolléga 

maximálisan beépíti tanításába. Erről óralátogatások alkalmával meggyőződhettünk, de a 

kolléga saját véleménye is ezt támasztja alá. 

Javulást érzékeltek a motiváltság területén (a továbbképzéseken hallottak, tapasztaltak 

jelentősen hozzájárultak ehhez), de segítette a kollégát a feladatokhoz való pozitív 

hozzáállásban is (pl. kudarc-feldolgozás, stb.).  

 

A kommunikációs képesség javulása is fontos terület, különösen azért, mert a zenészek 

elsődlegesen hangszerükön tudnak és szeretnek „kommunikálni”! 

 

Fejlesztendő területek: 

 A továbbképzések mindegyike nem feltétlenül kompetenciaközpontú szemlélettel 

szerveződnek. Ezért ezen továbbképzéseken tapasztaltak gyakorta nehezen vagy 

egyáltalán nem építhetők be a kompetenciaelvű gyakorlatba, mert többnyire nem 

gyakorlati, hanem elméleti szempontú megközelítést alkalmaznak. 

 

Erősség:  

 a továbbképzések egy része már kompetenciaközpontú szemlélettel szerveződik;  

 széleskörű tudásanyagot és a minőségügyi munka alapszemléletének 

megváltoztatását eredményezte a résztvevő kollegák számára a teljes körű 

intézményi önértékelés továbbképzés, ennek következtében ezen kollégák újonnan 

szerzett tudása beépíthető lesz a gyakorlati munkába. 
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SZAKKÖZÉPISKOLA – KÖZISMERET 
 

Tevékenységünk: 

 

Euro nyelvvizsgáztató képzésen vett részt német szakos kollegánk.  

A nyelvszakosok az Oxford, MM Kiadó, Klett, Pearson,  Dublin, Franciatanárok egylete 

továbbképzésein voltak.  

Az Újbudai Pedagógiai Központ által rendezett pedagógiai napok, valamint a Közoktatási 

Törvény és NAT változásait ismertető általános és tantárgyi továbbképzésein minden kollega 

részt vett.  

 

Fejlesztendő területek: 

A hétköznapra szervezett továbbképzések esetén, a kollegát helyettesíteni kell, ezért nem 

minden esetben tudtuk vállalni a továbbképzést 

 

Erősség:  

Új tankönyvek, feladatok metodikák, ötletek megismerése. 

A tradicionális tantárgyak újrapozícionálásának fontossága. 

Találkozás mások gyakorlatával. 

 

 

 

A fejlesztés irányai: 

 Az új törvényekkel megismerkedés (KT, NAT, Kerettantervek), az ezekhez kapcsolódó 

továbbképzéseken való további részvétel. 

 

 A megszerzett kompetenciák gyakorlati használata, átadása 

 A hangsúly továbbra azokra a tanári kompetenciákra helyeződjön, ahol a tantárgy-

pedagógiai, metodikai tudásunk fejleszthető, hogy problémamegoldó, gondolkodó 

állandóan fejlődő felnőttként mutathassunk példát tanítványainknak. 

 Az IKT eszközökkel kapcsolatos tudás bővítése. 
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12.  Egészségnevelés, környezeti nevelés 

céljainak teljesítése 

Forrás: Munkaterv 

Adatszolgáltatás:  

Külön dokumentum 

Vezető megítélése (1-5): 

5 

Mellékletben részletezve. 

 

11.  A vezető ellenőrző tevékenysége Forrás: Munkaterv 

              MIP 

Adatszolgáltatás:  

3. sz. tábla 

Vezető megítélése (1-5): 
4 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelés; a terület erősségei és 

gyengeségei: 
 

 

Tevékenységünk – helyzetkép: 

 

Az iskola működésében ezen a területen nem történt jelentős változás: 

 a Weiner egy egész napon át működő intézmény:  

a gyerekek reggel 7 órától este 9 óráig tartózkodnak az iskolában; 

a kollégák  gyakorlatilag ugyanebben az időintervallumban dolgoznak 

(délelőtt a közismereti pedagógusok, irodai munkatársak, délután – estébe nyúlva - a 

zenetanárok). 

 szükséges a vezetőnek tudnia mindenről, ami iskolában történik; az ott folyó munka 

minden területéről, a gyerekek fejlődéséről, gondjairól, örömeiről, és ehhez szükséges 

a lehetőségek szerinti legtöbb személyes jelenlét.  

 

Vezetői arspoetikám: 

 A legfontosabb eseményeken (koncerteken, vizsgákon, fellépéseken, órákon, stb. ), 

mindenhol, ahol a szakmai életünk zajlik, igyekszem személyesen jelen lenni. Mára 

már elvárják ezt a gyerekek is (nemcsak a kollégák), esetleges távolmaradásomat 

szóvá teszik. 

 Továbbra is ezt tartom szakmai értelemben a legfontosabb ellenőrzési területnek, 

hiszen a folyamatos és állandó jelenléttel lehet csak igazán nyomon követni a 

gyerekek szakmai munkáját, ügyelni arra, hogy minden tanszakon jól menjen a 

munka, s a húzó” tanszakok legyenek a minta és a követni való.  

 Mindemellett természetesen az egyéb ellenőrzési formák is működnek; 

 

A konkrét oktatási-pedagógiai-szakmai területek mellett természetesen törvényszerű és 

elengedhetetlen, hogy a vezetés adminisztrációs feladatait, az irodai munkát is 

folyamatosan figyelni, ellenőrizni szükséges. 

 

 

Ezért továbbra is ellenőrzési tevékenységemet – a klasszikus vezetői funkciók szabályos 

körforgásában - folyamatosan végzem. 
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A területek a következők: 

1. pedagógiai munka, szakmai tevékenységek területe, 

2. adminisztráció, ügyintézés, irodai tevékenység, 

3. gazdasági és munkaügyi terület, 

4. technikai munkatársak feladatainak területe. 

 

 

A pedagógiai munka, a szakmai tevékenységek területe: 

 

A 2011/2012-es tanév is – az előző, a 100 éves jubileumi tanév után, - kiemelkedett újabb 

jeles feladatokkal és eseményekkel. 

A nagy intézmény egyre szerteágazóbb, egyre színesebb rendezvény-arzenáljában időt és 

sok munkát igénylő feladat a minden terület folyamatos, állandó ellenőrzése. 

Ezért fontosság és aktualitás alapján rendeztem e terület rám háruló munkáját: 

 a központi nagy-koncerteken, a szakmai vizsgákon kötelezően mindenhol jelen voltam; 

 lehetőség szerint látogattam a többi rendezvényeinket is, akár belső, akár külső 

helyszíneken zajlottak; 

 Kevesebb lehetőségem volt ezért ebben a tanévben óralátogatásokra; 

 

Óralátogatás 

A tanév folyamán 18 órát látogattam, ekkor mód nyílott a kollégákkal konkrét szakmai, 

egyéni beszélgetésre is. 

 

Koncertek, versenyek 

Szinte mindig részt vettem a koncerteken (a központi rendezésűek mindegyikén, a külső 

rendezésűek szinte mindegyikén, a tanszaki belső hangversenyek 50%-án); 

Teljes egészében végighallgattam: 

 a szakközépiskolai Weiner Tanulmányi Versenyt,  

 a zeneiskolai Kamarafesztivált,  

 a zeneiskolai Szolfézs lapról éneklési és Népdaléneklési versenyt, 

 de a nálunk megrendezett országos verseny budapesti válogatóját is (Országos 

Zeneiskolai Mélyrézverseny Budapesti - Regionális válogatója, 48gyerekkel) 

 illetve részben tudtam végighallgatni a Molnár Antal zeneiskolával közös rendezésű az 

Országos Hárfaversenyt ( ennek a szakközépiskolai részét, valamint a mindkét 

szakfeladatot magába foglaló teljes döntőjét meghallgattam) 

 

Büszke vagyok a sok szép eredményre, de természetesen a mögötte lévő – általam is jól 

ismert – sok munkára is, melyet kollégáim és a diákok végeznek.  

Ugyanígy büszke vagyok arra is, hogy a látogatott órák élvezetesek, kifogástalan 

szakmaiságot, pedagógiailag példaértékű munkát mutattak. Az esetleges gyengébben 

sikerültek tapasztalatait pedig megbeszélem az érintett kollégával, véleményemet legtöbb 

esetben elfogadják. 

 

A zenekarjaink és a kisebb, nagyobb együtteseink fellépéseit is figyelemmel kísértem, de  

igyekeztem eleget tenni a gyerekek azon kéréseinek, hogy a saját szóló- és kamaraestjeiket 

is meghallgassam. 
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Most is fontosnak tartom, hogy az intézményvezető ismerje az iskola növendékeit, nyomon 

kövesse fejlődésüket, hallja hangszeres és egyéb területeken létrehozott „produktumaikat”.  

Ugyanígy fontos látni őket munka (óra) közben, hiszen reakcióik a tanári kérésekre egyéb, 

fontos területeket is megmutatnak. 

 

 

Adminisztráció, ügyintézés, irodai tevékenység 

 

Az iskolai ügymenetnek szinte egyik legfontosabb területe: az itt jól végzett munka segíti a 

pedagógiai tevékenységet is.  

Ma is nehéz terület az adminisztráció, bár már javult valamelyest a helyzet; itt kell legtöbbet 

ellenőrizni. 

Az adminisztrációk ellenőrzése az igazgatóhelyettesek munkakörébe tartoznak (naplók, 

összesítők, anyakönyvek, beírási naplók, a kéthavi tanítási órakeret, stb.) de időnként, 

szúrópróba szerűen én is ellenőriztem (félévzáráskor pedig végignéztem mind a 160 tanár 

naplóját, összesítőjét). 

 

A szakközépiskolások ellenőrzőit, leckekönyveiket, bizonyítványaikat is évente többször 

megnézem. 

Az egyéb, statisztikai adatszolgáltatásokat, létszámellenőrző dokumentumokat, vagy a 

tantárgyfelosztást rendszeresen ellenőrzöm, illetve magam készítem el. 

 

Mára már jól működő befizetési rendszer alkalmankénti ellenőrzése 

 

A két éve bevezetett csekkes (átutalásos) befizetési rendszer működését nem szükséges csak 

időnként ellenőrizni, hiszen ezt a munkát ebben a tanévben is a gazdasági munkatárs és az 

iskolatitkár gyakorlottan végezte. 

 

 

Gazdasági és munkaügyi terület 

 

Az iskolában két fontos területen két megbízható munkatárs dolgozik: a mára már gyakorlott 

gazdasági ügyintéző kolléga, valamint munkaügyi szakértelemmel rendelkező kolléganő 

önállóan végzi munkáját. Inkább irányításra, mint rendszeres ellenőrzésre van szükség.24 

Az intézmény nagysága megkívánja, hogy a zökkenőmentes munkavégzés, az egyre több 

és egyre rövidebb határidővel megkapott feladatok maradéktalan ellátásában szakképzett 

munkatársaim legyenek. 

Kapcsolatom ezen a területen a kollégákkal rendszeres és folyamatos, minden lényeges 

felmerülő kérdést megbeszélünk úgy a gazdasági, mint a munkaügyi területen.  

Ilyen módon is törekszem ellátni ezen a területen is az ellenőrzést. 

 

Technikai munkatársak feladatainak területe 

A technikai dolgozók munkáját jelenleg is én koordinálom és ellenőrzöm. 

A munkatársakkal maximálisan korrekt munkakapcsolatot igyekszem kialakítani, fontosnak 

tartom és elvárom az iskolában az „emberi hangvétel”-t, a korrekt munkatársi kapcsolatok 

meglétét.  

                                                           
24

 Természetesen a fontos gazdasági ill. munkaügyi dokumentumok vezetői aláíráskor részletes ellenőrzésen esnek át, 

hiszen ezt felelősen kell az intézményvezetőnek kezelnie. 
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A feladatok kérés formájában hangzanak el, a tapasztalatok szerint a munkatársak 

legtöbbször pozitívan reagálnak.  

 

Bár nincsen részletes ellenőrzési ütemterv a területre – nincs is igazán szükség erre - de 

törekszem a harmonikus, átgondolt munka-szervezésre.  

A kollégák felmerülő gondjaikkal, panaszaival bármikor fordulhatnak hozzám, így – bár 

szemem előtt elsősorban a gyerekek és az iskola érdekét tartom - az esetek nagy 

többségében mindkét fél számára kölcsönös jó megoldás születik. 

 

 

 

Erősségek:  

 a kollégák nyitottak a vezetői látogatásokra, nem szoronganak, a légkör barátságos; 

 a látogatott tanórák legnagyobb %-ban kifogástalanok; 

 ebben a tanévben még tovább javult az adminisztrációs fegyelem a tanügyi és 

iskolai dokumentációs munka területén, annak ellenére, hogy a feladatok a tavalyi 

évhez viszonyítva tovább szaporodtak; 
 a gazdasági – munkaügyi területen zökkenőmentes az ügyintézés, emelkedett a 

hatékonyság; 

 technikai munkatársak között jó a munkatársi viszony. 

 

Gyengeség: 

 

 egyre több a központi adminisztrációs teher, mely miatt a kollégák továbbra is 

neheztelnek; 

 az irodai – ügyintézői időszakokat még mindig nem tartja be sem a kollégák, sem a 

diákok egy része. 

 

A fejlesztés irányai: 

 A tanév szakmai programjai a mi iskolánkban nagyon idő- és munkaigényesek. 

 Emellett a szükséges és kötelező adminisztráció pontos elvégzése még hatékonyabb 

munka-szervezést igényel.  
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13.  Pedagógus teljesítmény értékelési 

rendszer működtetése 

Forrás: MIP + kérdőív 

Vezető megítélése (1-5): 

4 

 

A konkrét tevékenységek felsorolása és értékelés; a terület erősségei és gyengeségei: 

 

Folytatás az előző tanévből: 

Jutott erre a 2011/2012-es tanévre is még feladat a pedagógus-értékelési területről. 

A minősítési eljárást csak akkor végeztem el, amikor arra szükség mutatkozott, vagy az 

érintett kolléga igényelte. 

A mérési rendszerünk, a kérdőíveink, a pontozási szisztémánk jónak mutatkozott, így 

visszatekintve a számszerűsített véleményező eredményekre, beigazolódik a kollégáról 

előzőekben, más módszerekkel alkotott vélemény. 

 

A kollégák mostmár rutinosabban fogadták az óralátogatókat, a kezdeti, az újtól való 

félelem elmúlni látszik: 

 gördülékenyen zajlottak az időpont-egyeztetések,  

  stressz-mentesen folytak a látogatott órák,  

  az utó-dokumentálás munkafolyamata gördülékenyen folyik. 

 

Beválási vizsgálat tapasztalatai tehát: 

 az elkészült dokumentáció általános vizsgálatában megállapítható, hogy a kérdőívek, 

a 4 évvel ezelőtt megvitatott és elfogadott háttéranyag „jól vizsgázott”; 

 a rendszer jól mér, a minősítés tartalmában jónak, valósnak mondható!  

 

Erősség, hogy 

 a jó előkészítés, az eddigi konkrét tapasztalatok eredményeként a pedagógus 

értékelés folyamatának szükségességét a nevelőtestület teljes mértékben elfogadta; 

 az elvégzett ellenőrzések, óralátogatások már gyakorlottan folynak, mind az ellenőrzött 

pedagógusok, mind az óralátogatást végző vezetők részéről; 

 

Gyengeség: 

 a felfokozott, sok egyéb feladattal teli tanévben kicsit nehezebben haladt az 

ellenőrzés, valamint megkérdőjelezi ennek fontosságát a ma már köztudottan és 

hamarosan életbe lépő „Pedagógus életpálya modell” közelsége, új rendszerének 

bevezetési szándéka. 

 

Az előző tanévhez hasonlóan végeztük a konkrét tevékenységeinket: 

1. a tanév értékelésének megtervezése, kollégák kiválasztása a tanév eleji tanévnyitó 

értekezleten, az éves munkaterv ismertetése és elfogadása alkalmával; 

2. a mérőeszközök (óralátogatási-, önértékelési lapok, tanszakvezetői-, vezetői ellenőrző 

lapok szülői- tanulói véleménykérő lapok) szükséges sokszorosítása, 

3. a konkrét időpontok, a látogatni kívánt órák egyeztetése, 

4. a látogatások elvégzése; 

5. a kiosztott mérőeszközök begyűjtése, annak tartalmi feldolgozása; 

6. óralátogatások, vizsga és koncertlátogatás ellenőrzési folyamatának végső 

dokumentálása. 
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 Ismét elmondhatjuk: A pedagógus értékelés területén végzett évi munkát – a különleges 

körülmények mellett is - összességében mégis eredményesnek értékelhetjük.  

 

 

A fejlesztés irányai: 
 Mivel a  2012/2013-as tanévben várhatóan más értékelési rendszer lép életbe, ehhez 

kell majd a feladatainkat alakítanunk;  

 A tervezést csak a várhatóan szeptemberre megszülető „Végrehajtási rendeletek” 

birtokában tudjuk elvégezni; 

 Mindettől függetlenül a már kész anyagok alapján a minősítési folyamatot igyekezni 

fogunk minél több kollégánál lezárni (ezt az igen nagy létszám miatt teljes mértékben 

biztosra nem lehet mondani!). 

 

 

14. Zárszó a mottóhoz 

„A LEGKISEBBEKNEK SINCS MEGTILTVA, HOGY NAGY DOLGOKRÓL ÁLMODJANAK,  

SŐT TÖREKEDJENEK IS NAGY DOLGOKRA –  

SZERÉNYEN, KÉPESSÉGEIKHEZ MÉRTEN.” 

(LISZT FERENC - AUGUSZ ANTALNAK) 

 

Bár iskolánk nem a legkisebb az ország zeneiskolái, zeneművészeti szakközépiskolái 

közül, de nagy dolgokról mi is álmodhattunk, álmodtunk…. vagy talán mégsem 

álmodtuk, de mégis valósággá vált? 

 

Nagyszerű, sikeres tanévet zártunk. 

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik ha legkevesebbet is, de tettek, 

hozzátettek azért, hogy 2011. decemberében elnyerhettük a PRÍMA PRIMISSIMA 

DÍJAT, legjobb lehettünk a legjobbak között!  

 

Álmainkat, törekvéseinket szerényen, de képességeinkhez mérten igyekeztünk 

megvalósítani, a legjobb tudásunkkal, alázatos és kitartó munkával. 

 

 

Köszönjük a segítséget, a támogatást, a bizalmat! 

Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt a bizalmat eredményeinkkel, 

munkánkkal megszolgáljuk. 

 

 

 
               ……….…………………………… 

Budapest, 2012. június 30.          Mészáros Lászlóné 

                   igazgató 
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15. Mellékletek  

 Statisztikai adatlapok – 1., 2./A., 2./B., 3., 4., 5.a, 5.b, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13./A., 13./B, 

14., 15.a., 16./A, 16./B, 17./A, 17./B, 18/A, 18/B, 18/C, 19., 24., 26. sz. táblák, 

1. sz. 2.sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 7. sz., 8. sz. mellékletek 

 Közoktatási intézmények egészség- és környezeti nevelés tanévi értékelése 

 A 2011/2012-es tanév munkarendje 

 Legitimációt igazoló jegyzőkönyvek (értekezleti jegyzőkönyv, jelenléti ívek) 
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1. SZ. MELLÉKLET 
 

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS  

ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ  

FÚVÓS EGYÜTTESEK BEMUTATÁSA 

 

A zenekari munka célja:  

a szabadidő hasznos eltöltése, 

a fúvószene megismerése, megszerettetése, 

a hangversenyt látogató közönség szórakoztatása, 

a tanítványok zenekari gyakorlatának elsajátítása, 

a közös zenélés alapszabályainak elsajátítása, 

az értékes zene megszerettetése, 

a főbb zenei stílusok megismertetése, 

az együtt muzsikálás megszerettetése, 

a kamarazenei-, zenekari hallás kialakítása. 

 

A 40 ÉVES ZENEISKOLA FÚVÓSZENEKAR RÖVID TÖRTÉNETE 

1969-ben indult el a rézfúvós oktatás kerületünkben.  

Az 1971 szeptemberében indult a növendékek együttmuzsikálása az Aga utcai 

Gyermekotthonban, így az együttes tagjainak többsége állami gondozott tanuló 

volt.  

A zeneiskola és a gyermekotthon rendezvényein szerepeltünk először, később 

meghívást kaptunk kerületi oktatási intézmények, üzemek, nevelőotthonok 

ünnepségeire is.  

Minden évben részt vettünk a Fővárosi Bentlakásos Intézmények (gyermekotthonok, 

nevelőotthonok, kollégiumok) központi gálaműsorán, és szerepeltünk budapesti és 

vidéki nevelőotthonok (Vasvári -, Esze Tamás Gyermekotthon, Szőlősgyörök, Bicske, 

Zsira) rendezvényein is. 

Az évek során egyre ismertebb és elismertebb lett az együttes. A létszám 

folyamatosan nőtt. A 10 éves Fúvószenekar létszáma már 55- 60 főre emelkedett.  

A Fúvószenekar ügyesebb, tehetségesebb, szorgalmasabb tagjaival külön műsort is 

tanultunk, ők alkották a Fúvós Kamarazenekart. A 20-25 fős együttessel olyan 

helyszíneken is tudtunk szerepelni, ahol a nagy létszámú együttes nem fért volna el.  

A nagyzenekar mellett hamarosan megalakult a kicsinyek zenekara, mely 

folyamatosan biztosította a közvetlen utánpótlást.  

Velük a zeneiskola és a gyermekotthon karácsonyi ünnepségein és házi 

hangversenyeken játszottunk. 
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A XI. kerületi Művelődési intézmények (FMH, BMK, Budai Parkszínpad, Kelenvölgyi-

, Gazdagréti-, Albertfalvi-, Őrmezei Közösségi Ház) mellett az évek során egyre több 

fővárosi helyszínre (Magyarok Világszövetségének Székháza, Magyar Tudományos 

Akadémia Kongresszusi Terme, Sugár Üzletközpont, I. kerületi Művelődési Ház, 

MOM, CSILI Művelődési Központ, Petőfi Csarnok, Syma Csarnok, Csepeli 

Munkásotthon, Budai Parkszínpad, Városmajori Szabadtéri Színpad) is kaptunk 

meghívást.  

 

Térzenét adtunk többek között: A Kamaraerdei Ifjúsági Parkban, a Hadtörténeti 

Múzeum udvarán, a Városligetben, a Hősök terén, kerületünkben a Szt. Imre 

szobornál, a Liszt Ferenc-, a Kapisztrán- és a Szentháromság téren.  

Játszhattunk a Szt. Gellért-, Szt. Mihály-, Szt. Imre- és a Mátyás templomban is. 

 

Az együttes alapító karmestere:  Sztán István 

Karmesterei:     Adamik Gábor  (1994-1996)       Szécsényi 

László (2002-2005) 

       Kerényi Judit (2006-) 

 

 

Nagy élményt jelentett tanítványainknak, hogy lehetőséget kaptunk rangos, jó 

akusztikájú és szép helyszíneken játszani: 

 Zeneakadémia Koncertterme:    1976, 1990, 1994, 1998,  

        2003, 2004, 2005 

 Mátyás Templom:     1993 

 Budapest Sportcsarnok:    1995. 

 Pesti Vigadó:      2002 

 Erkel Színház:     2000 

 Nádor Terem:     1988 

 Fővárosi Nagycirkusz:    1999 

 Nemzeti Színház:     2005 

 Magyar Művelődési Intézet Díszterme:  2008, 2012 

 Kongresszusi Központ Koncertterme:  1987, 1999, 2004, 2009 

 Margitszigeti Szabadtéri Színpad:   2007 

Magyar Rádió 6-os, 22-es Stúdiója:   1976, 1999, 2002, 2003, 2005 
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Külföldi útjaink: 

 1978  Sumperk (Csehszlovákia) - Fúvószenekar 

1979  Breclav, Pöstyén – Fúvós Kamarazenekar 

1981  Pöstyén, Pozsony – Fúvószenekar 

1989 Pozsony – Fúvós Kamarazenekar 

1991   Pöstyén, Pozsony – Fúvós Kamarazenekar 

1992 Lippertsreute (Németország) – Fúvószenekar 

1994 Trossingen (Németország) – Koncert Fúvószenekar 

1996 Párizs – Fúvós Kamarazenekar 

1997 Mirandola – Koncert Fúvószenekar 

2002 Langhenthal, Yverdon (Svájc) – Koncert Fúvószenekar 

2004 Ustrony (Lengyelország) – Fúvós Kamarazenekar 

 Malmő, Koppenhága - Fúvószenekar 

2005 Stuttgart – Fúvós Kamarazenekar 

 

 

A Fővárosi, Országos és Nemzetközi versenyeken, fesztiválokon való fontosabb 

szereplések, elért eredmények: 

 1975  Országos Úttörőzenekari Fesztivál – Vác: Díszoklevél  

Jutalom hangverseny (1976) a Zeneakadémia Hangversenytermében. 

1979  az OLP által Patronált Együttesek Fesztiválja  

Zánka: Arany Oklevél 

1981  Budapesti Fúvószenekarok Fesztiválja –  

CSILI Művelődési Központ: Arany Oklevél 

1983  Budapesti Zeneiskolai Zenekarok II. Találkozója –  

CSILI Művelődési Központ: Arany Oklevél 

1989 Budapesti Zeneiskolai Zenekarok III. Találkozója –  

Budafok – Tétény: 

Arany Oklevél 

1993  Zeneiskolai Zenekarok II. Országos Fesztiválja és Versenye – 

Salgótarján: 

 I. díj 

Különdíj – részvételi lehetőség a „Saxoniade 93” versenyen. 

 

  „Saxoniade 93” Nemzetközi Zenei Verseny –Németország:  

„Summa Cum  Laude”- minősítés, I. díj 

 

 1995  IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál – Budapest, 

 hangverseny a Petőfi Csarnokban. 
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 1996  II. Balatoni Nemzetközi Zenei Verseny -  Veszprém:   

Ezüst minősítés, III. díj. 

1998  Budapesti Zeneiskolai Zenekarok VII. Fesztiválja –  

Budafok-Tétény: Nívódíj 

 2000  „Művészetoktatás 2000” Fesztivál, a Művészetoktatási Intézmények 

rendezvény sorozata, hangverseny az ELTE Tornacsarnokban. 

2001  Budapesti Zeneiskolai Zenekarok VIII. Fesztiválja –  

Budafok-Tétény: - „Kiemelt  Nívódíj” 

 2002 Zeneiskolai Zenekarok IV. Országos Versenye – Kecskemét: 

 Oklevél 

 Jutalomhangverseny a Pesti Vigadó Koncerttermében, a fővárosi 

zeneiskolák központi hangversenyén. 

2004 Budapesti Zeneiskolai Zenekarok IX. Fesztiválja –  

Galambos János Zeneiskola: Különdíj 

VIII. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál – Malmö, Koppenhága: 

Fesztivál-hangversenyek a két városban.  

 2005  V. Országos Zeneiskolai Zenekari Verseny – Budafok: 

I. díj, „Nagydíj”  

Jutalomkoncert a Zeneakadémia Nagytermében, a fővárosi 

zeneiskolák központi hangversenyén. 

 

2011  VII. Országos Zeneiskolai Zenekari Verseny –  

Gyöngyös: I. díj 
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KONCERT FÚVÓSZENEKAR 

(50-60 fő) 

 

1994 szeptemberében alakult az együttes zeneiskolás továbbképzős és 

szakközépiskolás növendékekből. A zeneiskolai együttesből vált ki azért, mert a 

szakközépiskolás tanulókkal magasabb szintű zenekari munkára volt lehetőség, így 

nehezebb műveket is bemutathattunk. Jelenleg is a zenekari tagok többsége 

szakközépiskolás, de természetesen az együttesben ma is szerepelhetnek felsőbb 

éves, tehetséges zeneiskolás növendékek.  

 

Az együttes alapító karmestere:  Sztán István 

Karmesterei:     Nyers Alex (2002-2010) 

       Bálint Rezső (2010- ) 

 

A zenekar fontosabb eseményei, hangversenyei:  

 1995  IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál - Budapest  

Megnyitó és záróhangverseny a Budapest Sportcsarnokban, a 

Koncert Fúvószenekar közreműködött az egyesített zenekarban, amely 

a nyitóhangversenyen Liszt Ferenc Rákóczi indulóját, a záró koncerten 

Hidas Frigyes erre az alkalomra írt művét játszotta. 

Vezényelt: Marosi László 

 

1998   „MID EURÓPA” Fesztivál és Konferencia –  Schladming, 

 (Ausztria)  

Fesztiválhangverseny a város sportcsarnokában magyar zeneszerzők 

műveiből. (Liszt Ferenc, Bogár István, Hidas Frigyes, Lendvay Kamilló, 

Dubrovay László, Hubay Jenő művei hangzottak el.) 

Közreműködött: Budapest Szaxofon Quartett,  

Szentpáli Roland, tuba 

  Vezényelt:   Marosi László, Sztán István 

 1999  Karmester kurzus a Koncert Fúvószenekar közreműködésével– 

Őrmezei Közösségi Ház, 

A kurzust Jan Magnus Dahle, a stavangeri (Norvégia) konzervatórium 

professzora vezette. 
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Nyilvános hangverseny a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. 

 (Lendvai Kamilló, R. Korszakov, Dubrovai László művek) 

Közreműködött: Kelemen Lajos harsona 

Vezényelt:  Sztán István  

    

 2000 „Művészetoktatás 2000” Fesztivál, a Művészetoktatási Intézmények 

rendezvénysorozata, hangverseny az ELTE Tornacsarnokban és a 

Hősök Terén. 

  Vezényelt:   Sztán István, Nyers Alex. 

A berettyóújfalui és a budapesti zeneiskolák és zeneművészeti 

szakközépiskolák növendékeiből álló egyesített zenekar produkciója 

a fesztivál gáláján, az Erkel Színházban.  

(Erkel Ferenc: Palotás, Hidas Frigyes: Vidám zene) 

  Vezényelt:  Szilágyi Péter, Sztán István 

 

2000  Karmester kurzus a Koncert Fúvószenekar közreműködésével –  

Őrmezei Közösségi Ház, 

A kurzust Bert Aalders az Anheimi (Hollandia) Európai Musik Center 

Igazgatója, a Fúvószenekarok Világszövetségének (WASBE) elnökségi 

tagja vezette. 

 

 2002  Nyilvános hangverseny a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. 

 (D. Sosztakovics, Hidas Frigyes, Kroepsch, Webber művek) 

  Közreműködött: Serfel Gábor tuba       Vezényelt:  

 Sztán István, Nyers Alex. 

 2002  VII. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál – Svájc, hangverseny 

Langhentalban, Yverdonban és az EXPO 2002 kiállításon.  

 2003  Nyilvános hangverseny a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. 

(G. Verdi, J. Brahms, Jacob de Haan, Hidas Frigyes, Dubrovai László, 

H. Berlioz művek)   

Közreműködött: Stürzenbaum Róbert  harsona 

 Gauland Norbert harsona 

 Vezényelt:   Sztán István, Nyers Alex 

2004 A Zeneakadémia Hangversenytermében  

Havasi Balázs CD felvétele. 

Vendégszereplés a Kongresszusi Központban, Havasi Balázs 

zongoraművész CD-bemutató hangversenyén 
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2005   Nyilvános hangverseny a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. 

(Tóth Péter, H. Bellstedt, A. Reed, J. Barnes, G. Gershwin,  

          J. Williams művek) 

Közreműködött: Molnár László – trombita 

Havasi Balázs – zongora 

   Vezényelt:   Sztán István, Nyers Alex 

2006   Nyilvános hangverseny a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. 

(J. de Haan, Hidas Frigyes, A. Reed, Bernstein, J. Sibelius, Sz. 

Prokofjev művek)  

Közreműködött:  Weiner Szaxofon Quartett 

Vezényelt:   Sztán István, Nyers Alex 

2007  IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál – Budapest, 

A Budapesti Zeneiskolák és Zeneművészeti Szakközépiskolák 

Egyesített Zenekarának produkciója a Fesztivál Ünnepélyes 

megnyitóján a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. 

A Koncert Fúvószenekar közreműködött az egyesített zenekarban, 

amely a megnyitón Hidas Frigyes Vidám zenéjét adta elő. 

  Vezényelt: Sztán István 

A Fővárosi, Országos és Nemzetközi versenyeken elért eredmények 

 1994 Zeneművészeti Szakközépiskolák Zenekarainak I. Országos 

Versenye – Veszprém: Oklevél 

 1996  II. Balatoni Nemzetközi Zenei Verseny  

Veszprém: Arany minősítés, I. Díj 

 1997  Zeneművészeti Szakközépiskolák Zenekarainak II. Országos 

Versenye – Veszprém: Nívódíj 

 2000  Zeneművészeti Szakközépiskolák Zenekarainak III. Országos 

Versenye – Veszprém:  Kiemelt Nívódíj 

Az Egyesített Fúvószenekar a gálahangversenyen Erkel Ferenc: 

Palotás című művét adta elő Sztán István vezényletével. 

2002  XV. ZENIT Nemzetköz Fúvószenekari Fesztivál és Verseny 

Békéscsaba: Kiemelt Nívódíj, I. díj 

2003  51. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Verseny – NEERPELT  

  (Belgium):  „CUM LAUDE” I. díj 

2004  a Zeneművészeti Szakközépiskolák V. Országos Zenekari Versenye 

– Budapest, Zeneakadémia: 

Oklevél a „Kortárs Mű Kiváló Előadásáért”  

A koncerten Hidas Frigyes: Coriolanus, és Lendvay Kamilló Kis szvit 

című műve hangzott el. 
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2006  a Zeneművészeti Szakközépiskolák VI. Országos Zenekari 

Versenye – Budapest Zeneakadémia: Kiemelt Nívódíj 

2009  a Zeneművészeti Szakközépiskolák VII. Országos Zenekari 

Versenye – Budapest Zeneakadémia: II. díj 

2010  WASBY – Kelet-Európai Gyermek-, Ifjúsági- és Felnőtt Fúvószenekari 

Nemzetközi Verseny – Balatonföldvár: 

 Kiemelt I. díj, 

 Különdíj a kötelező mű (Hidas Frigyes: II. Népdalszvit) legjobb 

előadásáért. 

2012  a Zeneművészeti Szakközépiskolák VII. Országos Zenekari 

Versenye –  

Szt. István Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola: 

Dicsérő Oklevél 

 

FÚVÓS KAMARAZENEKAR 

(20-25 fő) 

 

Az együttes 1978-ban alakult zeneiskolás tanítványokból, 1996-tól kiegészült 

szakközépiskolás növendékekkel. Az volt a célunk, hogy olyan helyszíneken is 

tudjunk játszani, ahol a nagy létszámú együttes nem fér el. Az együttes műsorán 

eredeti fúvószenekari művek, klasszikus és romantikus szerzők átiratai, illetve 

szórakoztató jellegű zeneművek szerepelnek. 

Az együttes karmestere: Sztán István 

 

Az elmúlt évek jelentősebb szereplései: 

Térzenét adtunk: 

 a Feneketlen tónál, 

 a Bikás Parkban 

        a Budai Várban, a Hadtörténeti Múzeum udvarán, 

  Kelenföldön, az Őszköszöntő Fesztiválon, 

  a „Tanulás Hete” ünnepélyes megnyitóján, a Corvin téren, 

 az „ Újbuda” 75. születésnapja alkalmából rendezett gyermeknapi 

rendezvényen, a Műegyetem Rakparton,  

 A Magyar Művelődési Házban, 

 Balatonkenesén, a helyi Önkormányzat ünnepségén. 
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Hangversenyt adtunk: 

A Kelenvölgyi, Őrmezei, Gazdagréti Közösségi Házban, 

A Szent Imre Gimnázium Dísztermében, 

Az ELTE Hangversenytermében, 

A Fővárosi Művelődési Központban, 

A Kongresszusi Központban, 

A Nemzeti Színházban, 

Biatorbágyon a „Zene Világnapja” alkalmából. 

 

Közreműködtünk:  

a Széchenyi szobor koszorúzásánál, 

a Testvérvárosi Fesztiválon, a Szent Imre Gimnázium Dísztermében, 

a Bocskai István-, az Őrmezei, a Törökugrató úti és az Újbudai Sport 

Általános Iskola rendezvényein, 

az Újbuda TV „Múzsa Kerestetik” műsorában 

az FPI karmester továbbképző tanfolyamán, 

Stuttgartban, Ustronyban (Lengyelország), Újbuda Önkormányzat 

testvérvárosainak jubileumi ünnepi rendezvényén, illetve fesztiválján. 

Közös hangversenyen játszottunk az Esbjergi (Dánia) Ifjúsági Szimfonikus 

Zenekarral a Budapesti Művelődési Központban. 

Az Országos és Nemzetközi versenyeken, fesztiválokon való fontosabb 

szereplések, elért eredmények: 

1997  1. Csepeli Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok Országos 

Találkozója: „Kiemelt Nívódíj” 

 2000  Hangversenyek a Magyar Millennium tiszteletére rendezett „Kultúrával 

a Nyugat Kapujában” Nemzeti Fesztiválon. 

 2001 3. Csepeli Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok Országos 

Találkozója: 

 „Fővárosi Önkormányzat Különdíja” 

 2008  4. Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok Országos Találkozója –  

Pécsvárad: Arany Oklevél, „Fesztivál Díj” 

Jutalom hangverseny a magyarországi kisebbségek nemzetiségi 

gáláján – Magyar Művelődési Intézet Díszterme. 

  Pünkösd Badacsonyban, Fiatal Művészek Fesztiválja, 

  Térzene a Dísztéren. 
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 2009 Jutalomhangverseny a Magyarországi Németek 13. Ünnepi 

Gálaműsorán – Kongresszusi Központ Hangversenyterme. 

 2011  5. Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok Országos Találkozója –  

Pécsvárad: „Oklevél” 

 

RÉZFÚVÓS EGYÜTTES 

BRASS 

(10-20 fő) 

 

Az együttes 1994-ben alakult szakközépiskolás felsőbb éves növendékekből. 

Létszáma és összeállítása a növendékek összetételétől függően tanévenként változik.  

Ez a formáció a Philip Jones együttes összeállítását követi, műsoron elsősorban az 

angol együttes által írt és hangszerelt darabok szerepelnek, de játszunk kortárs 

magyar szerzők által írt műveket, valamint saját hangszerelésű darabokat is. 

Az együttes karmestere: Sztán István 

 

Az utóbbi évek jelentősebb szereplései: 

Hangszerbemutató hangversenyt adtunk: 

  A Soproni úti-, Gárdonyi Géza-, a Budai Sport Általános Iskolában,  

  a Budapesti Művelődési Központban.  

Hangversenyt adtunk: 

  Évenként a Kelenvölgyi, Őrmezei, Gazdagréti Közösségi Házban, 

  a Szent Imre, Szent Mihály és a Lágymányosi templomban, 

  az Aga utcai Gyermekotthon fennállásának 40. és 50. jubileumi műsorán, 

  (2001, 2011) 

  az Országos Trombitás Tábor résztvevőinek Balmazújvárosban (2001). 

Közreműködtünk: 

a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium ünnepségén, az F. M. H.- ban, 

a Lágymányosi, a Sopron úti, a Petőfi Sándor és az Őrmezei Általános Iskola 

rendezvényén,  
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A Magyar Művészetoktatás Napja ünnepélyes megnyitóján, a Nádasdy 

Kálmán Zeneiskolában, 

Az Őrmezei Általános Iskola farsangján, Szent György napi illetve karácsonyi 

hangversenyén. 

Közös hangversenyen játszottunk a Lappenrantai (finn) Zeneiskola 

fúvószenekarával, az iskola tornatermében, 

 

Az Országos és Nemzetközi versenyeken, fesztiválokon való fontosabb 

szereplések, elért eredmények: 

1995  Nyitó fanfár a IV. Európa Fesztivál gálaműsorán, a  

Nemzeti Sportcsarnokban. 

 2000  Zeneművészeti Szakközépiskolák III. Országos Zenekari Versenye 

– Veszprém: Nívódíj 

Sikeres szereplés a Hungaroton által rendezett Országos Hang - 

Verseny döntőjében. 

 2003  51. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Verseny - NEERPELT  

  (Belgium):  „CUM LAUDE” I. díj 

 2004  a Zeneművészeti Szakközépiskolák V. Országos Zenekari Versenye 

– Budapest, Zeneakadémia: 

Oklevél a „Barokk Mű Kiváló Előadásáért”  

A koncerten egy H. Purcell mű és J.S. Bach III. Brandenburgi 

versenyének átirata hangzott el. 

 2008  Pünkösd Badacsonyban, Fiatal Művészek Fesztiválja, 

Térzene a Dísztéren, Hangverseny a Bazalttemplomban és a Szegedy 

Róza ház udvarán 

 2009  Pünkösd Badacsonyban, Fiatal Művészek Fesztiválja 

     Térzene a Mólón és a Díszkútnál. 

 2011  Liszt Ferenc emlékére rendezett fesztivál és a győztesek 

gálahangversenye – Szent Margit Gimnázium Díszterme 

 2012  a Zeneművészeti Szakközépiskolák VII. Országos Zenekari 

Versenye –  

Szt. István Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola: 

Dicsérő Oklevél 

A próbák helyszíne 1971 szeptemberétől az 1995-1996-os tanév végéig az Aga utcai 

gyermekotthon klubtermében volt. 2000 szeptemberétől a Neszmélyi úti új központi 

épület próbatermében próbál mind a négy együttes. A két időpont közötti 

időszakban a Menyecske utcai Általános Iskola egyik osztálytermében, illetve a 

1997 szeptemberétől az intézmény kamaratermében voltak a próbák. 
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Hagyományainknak megfelelően minden évben megtartjuk saját hangversenyeinket 

mindegyik együttessel.  

Helyszínek: Szent Imre Gimnázium Díszterme, központi épületünk tornaterme 

illetve az Őrmezei Általános Iskola Tornacsarnoka. 

 

Budapest, 2012. március 26. 

 

Sztán István 

 



 
 

2. SZ. MELLÉKLET 

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PROGRAMJAI A LISZT ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓAN - 2011/2012 

időpont program helyszín Információ kérhető 

(szakmai felelős) 

2011. április 13-14. Liszt Ferenc műveltségi vetélkedő Újbuda Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal 

Mészáros Lászlóné igazgató,  

Héráné Kis Andrea programfelelős 

2011. szeptember 29. LISZT FERENC HANGSZERES VERSENY Menyecske u. 2. Mészáros Lászlóné igazgató,  

zenei ig. helyettesek, tanszakvezetők 

2011. október 21. Liszt Ferenc emlékkiállítás-

megnyitó 

Neszmélyi út 30. Mészáros Lászlóné ig.,  

dr. Kárpátiné Gyöngyösi Szilvia igh. 

2011. október 21. Liszt Ferenc emlékkoncert 

(hangszeres verseny gálája) 

Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium Díszterme 

Mészáros Lászlóné ig., zenei ig. helyettesek 

2011. november 5. ÚJBUDA-WEINER LISZT FESZTIVÁL Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium Díszterme 

Mészáros Lászlóné ig.,  

zenei ig. helyettesek 

2011. november 10. ÉNEKKARI ÉS ORGONAKONCERT Református Templom  

(Kékgolyó u.) 

Mészáros Lászlóné ig., 

 Finta Gergely orgonatanár,  

Balassa Ildikó kórusvezető 

2011. november 14-21. Szakközépiskolai hangszeres 

tanulmányi verseny 

Menyecske u. 2. Mészáros Lászlóné ig.,  

dr. Kárpátiné Gyöngyösi Szilvia igh. 

2011. december 5. Tóth Tamás (építész) és  

Fassang László (orgonaművész) 

Liszt előadása 

Szent Ferenc Sebei Plébánia 

templom 

Jancsó Júlia – DÖK vezető tanár 

2011. ŐSZ Liszt Ferenc műveltségi verseny - 

döntő 

Érd Érd - Újbuda Önkormányzata  

2011. SZEPTEMBER – 2012. MÁJUS Déli muzsika 

(havonta 1 alkalommal 15-20 perc) 

Tesz-vesz Óvoda Mészáros Lászlóné ig. 

 

Budapest, 2011. május       Mészáros Lászlóné 

      igazgató 



 
 

VERSENY VERSENYZŐ(K) TANÁRA BUDAPESTI ORSZÁGOS FESZTIVÁL 

Országos Liszt Ferenc 

Műveltségi Vetélkedő 

3. forduló ( szolfézs) 

Tóth Enikő Sára, 

Kovácsházi Gergely, 

Kovácsházi Domokos, 

Szkiba Zsófia,  

Perczel Borbála 

 

 

Héráné Kis Andrea 

  

2011. szeptember 11. 

Érd 

10. hely 

 

XII. Országos Lubik Imre 

Trombitaverseny 

 

 

Holl László 

 

 

Sztán István 

2011. okt. 3. 

Galambos János Zi. 

XXIII. ker. 

I. hely 

2011. 10. 28-30. 

Zalaegerszeg 

 

I. hely 

 

XIII. Országos Friss Antal 

Gordonkaverseny 

 

 

Gianone Kinga 

Korbuly Katalin 

Bányai Bálint 

Demjén József 

Virághalmy Csaba 

Borka Ráhel 

 

Szécsényi Zsuzsa 

Szécsényi Zsuzsa 

Szécsényi Zsuzsa 

Szécsényi Zsuzsa 

Balla Ferenc 

Balla Ferenc 

2011. okt. 17. 

Fasang Árpád Zi. XXI. 

ker. 

Nívódíj és t.j. 

Dicséret 

Dicséret 

Nívódíj és t.j. 

Nívódíj és t.j. 

 

2011.11.25-27. 

Szolnok 

 

--- 

 

 

 

különdíj 
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VERSENY VERSENYZŐ(K) TANÁRA BUDAPESTI ORSZÁGOS FESZTIVÁL 

Barokk Zenei Fesztivál 

Hatvan 

 

Borka Ráhel 

Jónás Ámos 

Nyerges Zsófia- 

Kiss Szabolcs  duó 

Balla Ferenc 

Kasza Roland 

Papp József 

  2011. dec. 1-2. Hatvan 

I . hely+különdíj 

III. hely 

 

V. Országos Zeneiskolai 

Ferenczy György 

Zongoraverseny 

 

 

Somosi Bernadett 

Pap Dominik 

Jeney Zsuzsanna 

Al-Farman Petra 

 

Grimné Erősi Melinda 

Rohrné Szűcs Éva 

Weisenfeld Melinda 

Heizer Zsófia 

2011. dec. 9-11. 

 

Dicséret 

Dicséret 

---- 

  

 

VII. Országos Jeney Zoltán 

Fuvolaveseny 

 

 

 

Soós Erzsébet 

 

 

Kathi Ferencné 

 (Ogata Misako) 

2012. 02. 16. 

Rácz Aladár Zi. XVI. ker. 

 

Ezüst minősítés 

2012. 03. 23-25. 

Kaposvár 

 

VERSENY VERSENYZŐ(K) TANÁRA BUDAPESTI ORSZÁGOS FESZTIVÁL 
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XII. Országos Gitárverseny 

 

 

 

Csíki Janka 

Nagy Dóra Gabriella 

Némethy Kitti 

 

Kató Árpád 

Kató Árpád 

Kohut Petra 

2012. 02. 02. 

Szabolcsi Bence Zi. V. 

ker. 

továbbjutott 

továbbjutott 

2012. 03.23-25. 

Vác 

 

II. hely 

 

VII. Országos Maros Gábor 

Ütőhangszeres Szóló és 

Duóverseny 

 

Rácz Kristóf Bence 

Jónás Ámos  

 

Kasza Roland 

Kasza Roland 

 2012. 03. 30-04.01. 

Győr 

III. díj 

Dicséret 

 

 

IX. Országos Zongora 

Négykezes és Kétzongorás 

Verseny 

 

Balázs Sámuel 

Fülöp Dániel 

 

Metlesichné Oszti Éva 

Sármai József 

2012. 03. 8. 

XIII. ker. Zi. 

Arany min. és 

továbbjutott 

2012. 04.20-22. 

Balassagyarmat 

III. hely 

 

 

X. Országos Mélyrézfúvós 

Verseny 

 

 

Lambert Orlando 

Szalóky Tamás 

Nemes Ákos 

 

Sztán István - Székely Balázs 

Foltyn Péter  - Szalókyné 

Foltyn Péter  - Zentai Katalin 

2012. 04.24.Weiner Zi. 

Ezüst 

Ezüst 

Arany és továbbjutott 

2012. 06. 8-10. 

Kiskunfélegyháza 
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VERSENY VERSENYZŐ(K) TANÁRA BUDAPESTI ORSZÁGOS FESZTIVÁL 

XIX. Fővárosi Ütőfesztivál 

 

 

 

Rácz Kristóf Bence 

Csernus Mihály 

Perlik Boldizsár 

 

 

Kamaracsoport: 

 Czigány Bence, Csernus 

Mihály, Csuka Zsolt, Jónás 

Ámos, Pecze Ádám, Perlik 

Boldizsár, Rácz Kristóf Bence 

Tóth Farkas Gáspár 

 

Kasza Roland 

Kasza Roland 

Kasza Roland 

 

 

 

 

Kasza Roland 

 

  2012. 02.25. 

Lajtha László A.M.I. 

XX. ker. 

Kiemelt nívó 

Kiemelt nívó 

Dicséret 

 

 

dicséret 

III. Budapesti Rados Dezső 

Hegedűverseny 

 

 

 

Vámosi Viktória 

Kökény Tamás 

Müller Ferenc 

Szabó Gergely 

Körmendy Sára 

Kovács Kristóf 

 

Novák Zita Acsay Gabriella 

Novák Zita Acsay Gabriella 

Tfirst Zoltánné Nagy Márta 

Fevágnerné K. B. J. Acsay G. 

Fevágnerné K. B. J. Acsay G. 

Keresztes Ágnes Acsay G. 

2012. 03. 2-3. 

Tóth Aladár Zi. VI. ker. 

Dicséret 

Dicséret 

nívódíj 

Dicséret 

Dicséret 

Dicséret 
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VERSENY VERSENYZŐ(K) TANÁRA BUDAPESTI ORSZÁGOS FESZTIVÁL 

IV. Országos Hárfaverseny Nagy Bettina Kiss Tünde 

 2012. április 20-21. 

Budapest Molnár A.Zi. 

nívódíj 

 

IV. Budapesti 

Furulyaverseny – kamara 

 

 

 

 

Mezei András 

 

Tóth Réka Judit 

Tóth Emese Anna 

Sándor Júlia 

Héra Krisztina 

Baki Dániel 

 

 

Enreiterné Bányai Edit 

 

 

Kállay Gábor, 

 Héra András, Héráné Kis Andrea 

2012. 04. 21. 

Ádám Jenő Zi. IX. ker. 

Arany minősítés 

 

 

 

Kiemelt nívódíj 

  

IV. Zeneiskolai Oboa 

Fesztivál 

 

 

Gál Veronika 

Dávid Margit 

Czirják Rebeka 

Seregély Dóra 

Szarka Dorottya 
 

 

Kerényi Judit Ludmány János 

Kerényi Judit Ludmány János 

Kerényi Judit Ludmány János 

Kerényi Judit Ludmány János 

Kerényi Judit Ludmány János 

 

 

  Ezüst 

Ezüst 

Arany 

Arany 

Arany 
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Kamarazene kategória:  

Gál Veronika, Seregély 

Dóra, Szarka Dorottya,  

Szarka Dorottya,  

Gál Veronika,  

Czigány Bence, Jónás 

Ámos, Rácz Bence 

 

Szarka Dorottya, 

Czigány Bence, Rácz 

Bence, Jónás Ámos 

 

 

Kerényi Judit, 

 

Kerényi Judit, 

Kasza Roland  

 

 

Kerényi Judit, 

Kasza Roland 

Arany 

 

 

 

Arany 

 

 

 

 

 

Arany 

V. Terra Siculorum 

Nemzetközi Gitárverseny 

 

Csíki Janka 

 

Kató Árpád 

  2012. 04-22. 

Székelyudvarhely 

I. hely 

IV. Országos 

Hangjegykártya Verseny 

Esztergom2012. május 12. 

 

Demjén Dávid 

Demjén József 

Tóth Enikő Sára 

Kanyó Zita 

Müller Réka 

Kerekes Márton 

Ittzés Ambrus 

Verestóy Péter 

Gurmai Éva 

Gurmai Éva 

Gurmai Éva 

Gurmai Éva 

Gurmai Éva 

Gurmai Éva 

Gurmai Éva 

Gurmai Éva 

 Arany 

Arany 

Arany 

Arany 

Arany 

Arany 

Ezüst 

Bronz 

 

 



 
 

 

4. sz. melléklet 

Szakközépiskolai verseny eredmények 

2011/12-es tanévben 

 

 

-  III. GREGOR ÉNEKVERSENY SZÉKESFEHÉRVÁR  2011. NOV. 18-20. 

 II. díj: Ekanem Bálint Emota      

  tanár: Németh Gábor 

  korrepetítor: Ludmány János 

  Ludmány János és Székely Balázs korrepetítori különdíjat kaptak. 

 

- VIII. ORSZ. SZAKKÖZÉPISKOLAI ZENEKARI VERSENY – 2012. FEBRUÁR 4.  

 - Koncertfúvószenekar – dicséret – Vezényelt:  

       Sztán István, Bálint Rezső 

 - Rézfúvós Együttes – dicséret 

 

-  XIII. ORSZ. OBOA ÉS FAGOTT VERSENY VESZPRÉM   2012. MÁRC. 9-10. 

               II. díj:   Varga Zsuzsa 9. o. oboa 

  tanár:  Kerényi Judit 

  korrepetítor: Zentai Katalin 

 

-  V. ORSZ. ÉNEKVERSENY BP. 2012. MÁRC. 9-10- 

                    Elődöntőben a döntőbe került Pataki Brigitta 

  tanár: Ötvös Csilla 

  korrepetítor: Nagy Márta 

 

-  ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY 

                  I. korcsoport   II. díj    Goda Sára  10. o.  

              II. díj    Szombathy Anna  10.o-    

                  tanár: Kiss Tünde 

 

-  TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY BP-I FORDULÓ 

                   III. díj  Szabó Zsófia 10.o.     

                  tanár: Dr. Szemkeőné Gyimesi Ágnes 

 



 
 

 

-   ORGONÁS TALÁLKOZÓ SZEGED 

               Ezüst oklevél      Tar Zita 13. o. elmélet szakos 

               tanár: Finta Gergely 

 

-  ÚJBUDA TAVASZI HANGVERSENY 

             Kiemelt arany minősítésben részesült mindkét kórusunk: 

                       FŐNIX kamarakórus    - karvezető: Prinyiné Győrfi Katalin 

                       Praetorius kórus          - karvezető: Balassa Ildikó 

 

Budapest, 2012. június 30. 

 

       Mészáros Lászlóné sk. 

       igazgató 

 



 
 

 

 

5. sz. melléklet: 

Weiner szolfézs és népdaléneklési verseny-

eredmények 

2012. március 7. 

 

A háromévenként megrendezett országos szolfézsversenyek közötti években 

sem pihen a zeneiskolai szolfézs tanszak, évente rendezünk házi versenyeket a 

növendékek elméleti ismereteinek frissen tartása érdekében. 

Minden évben más tematikát állítunk előtérbe, és más korosztály számára 

rendezzük a megmérettetést. 

A növendékek szívesen vállalják a melléktárgyból is a többlet feladatokat.  

Idén a 3. osztályt kínáltuk e lehetőséggel.  

Fontosnak tartjuk, hogy a hangszeres tanulást hatékonyan segítse a jó és 

gyors kottaolvasási készség, ugyanakkor fontosnak tartjuk a népzenei 

hagyományok ápolását, a szép és kifejező népdaléneklést. 

Ezért az idén kétféle alapkészség megmérettetését tűztük ki feladatul, két fordulója 

volt a versenynek:  

 

LAPRÓL OLVASÁS  ÉS  NÉPDALÉNEKLÉS 

Részt vevők száma, eredmények: 

A lapról olvasási versenyen 16 jelentkezőből   - 3 arany minősítés 

       - 1 ezüst minősítés 

       - 2 bronz minősítés 

       - 4 különdíj 

       - 6 dicséret  született. 

 

A népdaléneklésben többen vettek részt, 

    20 jelentkezőből   - 6 arany minősítés 

       - 5 ezüst minősítés 

       - 5 bronz minősítés 

       - 4 dicséret lett az eredmény. 

 

 



 
 

 

 

A zsűri tagjai nagy megelégedéssel konstatálták, hogy a Weiner Leó Zeneiskola és 

Zeneművészeti Szakközépiskola mindig méltó szakmai felkészültséggel 

gondoskodik növendékei előmeneteléről, élményszerű és korrekt versenyeztetéséről. 

A díjkiosztásra a Weiner bérleti hangverseny keretében megrendezett ünnepélyes 

Gálán került sor a Weiner Kamarazenei Fesztivál díjazottjainak jutalmazásával 

együtt a Szent Imre Gimnázium Dísztermében 2012. áprilisában.  

Gálahangversenyen a legjobb népdalénekes is felléphetett, aki maximális 

pontszámmal nyerte meg a versenyt. 

Budapest, 2012. június 30. 

 

       Mészáros Lászlóné sk. 

       igazgató 

 

6. sz. melléklet 

Weiner kamarazenei fesztivál - zeneiskola 

                           2012. március 27- 30. 

 

Pedagógiai Programunk értelmében – kétévente rendezi meg iskolánk a 

növendékek közös produkcióiból álló kamarazenei versenyt. 

Névadónk – Weiner Leó – kamarazene tanárként kiemelt figyelmet fordított 

arra, hogy a tanítványok ne csak a szóló kategóriában legyenek képesek nagyszerű 

zenei előadásra, hanem egy komplex, egymásra figyelő, és a zene több 

dimenziójában is élményszerű előadással örvendeztessék meg a közönséget, miképp 

saját magukat is. 

Már a tanév kezdetekor elindult a készülődés, a hangszeres tanárok sok 

munkát fektettek a művek kiválasztásába, hogy a  kiírásnak megfelelően a 

produkciókhoz alkalmas növendékeket felkutassák, zenei felkészültségüknek, 

koruknak megfelelően, helyszínt, időpontot egyeztetve tudjanak próbálni. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Részt vevők száma, eredmények: 

Összesen mintegy 360 növendék vett részt a versenyen, volt aki több formációban 

is versenyzett. 

Kiemelt arany minősítést kapott: 30 növendék 

Arany minősítés:    87 növendék 

Ezüst minősítés:           145 növendék 

Bronz minősítés:    86 növendék 

Dicséret:     11 növendék 

A zsűri  tagjai - minden hangszercsoport jeles külső meghívott művészei, tanárai – 

kifejezték elégedettségüket, miszerint a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti 

Szakközépiskola mindig méltó szakmai felkészültséggel gondoskodik növendékei 

előmeneteléről, élményszerű és korrekt versenyeztetéséről. 

A díjkiosztásra a Weiner bérleti hangverseny keretében megrendezett ünnepélyes 

Gálán került sor a Weiner szolfézs és népdaléneklési verseny díjazottjainak 

jutalmazásával együtt a Szent Imre Gimnázium Dísztermében 2012. április 13-án. 

A jutalmakat (érmeket, okleveleket, tárgyjutalmakat) dr. Molnár László Újbuda 

alpolgármestere adta át. 

 

A Gálahangversenyen a legjobb – maximális – 10.00 -  pontszámot kapott, kiemelt 

arany minősítésű – produkciókból tartottunk hangversenyt, ahol meghallgathatták 

a kategóriák győzteseit. 

 

Budapest, 2012. június 30. 

 

       Mészáros Lászlóné sk. 

       igazgató 

 


