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1 . Személyi feltételek

A 2017/2018-as tanévben több változás is történt a tanári karban. Hoffner Tibor
szolfézs tanár az idei tanétiől csak félállást vállalt, doktori tanulmányai és
egyetemi elfoglaltságai miatt. Az iskola igazgatóhelyettesének Sós Csillának
lejárt a kinevezése, amely nem lett meghosszabbítva, így Ő teljes állású
szolfézs tanárként átvette Hoffner Tibor leadott óráit. Vadász Adrienn zongora
tanárnő egyetemi tanulmányai miatt csak 15 órában vállalt munkát
szeptembertől. Ezért Patai Rebeka egyetemi hallgató a korrepetícíó mellett 4
órában zongorát is tanított. Ismét elindult ebben a tanévben a gordonka tanítás,
melyhez új kolléganőt szerződtettünk Dömötör Krisztina személyében.

A tanulói létszám ebben az évben tovább nőtt 229 főre, csökkent viszont a
felnőtt tanulók száma. Új zeneóvodai foglalkozást indítottunk az lllyés Gyulai
általános iskola és óvoda épületében, melyet Szente Melinda tanámő tartott.

Ebben a tanévben ideiglenes trombita tanárunk nem vállalta tovább a tanítást, így
trombita szak nem volt, helyette furulya szakon folytatták tanulmányaikat az
érintett gyerekek.

A nevelő-oktató munkát segítők létszámában nem történt változás az idei
tanévben.

2. Tárgyi feltételek

A tanév elején szolfézs tanáraink átnézve a kottaállománytjelezték, hogy több
kottára is szükség lenne, így ezeket az év elején beszereztük. Mivel elindult ismét
ebben az évben a gordonka tanítás, kint lévő hangszereinket visszakértük és
vásároltunk az egészes csellóhoz egy tokot.

Felmerült az igény egy újabb pianínó beszerzésére, ezért amint lehetőségünk nyílt
vásároltunk egy használt pianínót 200000 Ft-ért, melyet az Apáca utcai épület

gitár termében helyeztünk el.

Hangszer váltás miatt szükségessé vált 2 fi]vola és  1  szaxofon beszerzésére,
ezért ezeket a hangszereket is megvásároltuk a tanév második félévében.

Az intézmény informatikai eszközei is felújításra szorultak, így vásárolnunk
kellett az irodába még év elején egy multifiinkciós gépet, valamint a gazdasági
irodába egy nyomtatót és egy szkennelőt.



A tanári szobába már régóta időszerű lett volna egy nyomtató, így az idei
tanévben a tanárok számára is vásároltunk nyomtatót, amely folyamatosan a
rendelkezésükre áll.

3. Szakmai munka
Az idei tanévben számtalan versenyen tudtuk indítani növendékeinket, így sok
szép eredmény született. Az évi 3 növendékhangverseny mellett, tanszakonként
2 koncertet is tartottunk, valamint telephelyeinken is megtartottuk a karácsonyi,
illetve a tavaszi hangversenyeket. Emellett részt vettünk a város adventi
hangverseny sorozatában, valamint a Támasz Alapítványnál is megható
karácsonyi koncertet adtunk.

Az általunk rendezett Megyei Népdaléneklési Verseny előtt szolfézstanáraink
Házi Népdalversenyen mérettették meg növendékeiket, és választották azt a 6
növendéket, akik megyei szinten képviselték iskolánkat szép eredménnyel.

Idén zenetörténeti levelezős versenyre is beneveztünk 13 gyermeket, akik több
fordulón keresztül álltak helyt, végül Papp Zsuzsanna növendékünk 1.
helyezést, Halmi Kata 111. helyezést ért el. A felkészítő munkát Sós Csilla
tanámő látta el.

A tanévben először nemzetközi versenyre is tudtunk diákot felkészíteni. Az
alábbi országos, illetve nemzetközi versenyeken vettünk részt:

Novemberben -  Ferenczy György nemzetközi zongoraverseny - 2 fő -Varga
Nadin, Lebeda Emili sikeresen szerepeltek.

Januárban a Tehetséges Zongoristák Találkozóján Lebeda Emili szerepelt
sikeresen.

Februárban 1 növendéket küldtünk -Izsák Boldát -a Jeney Zoltán
Fuvolaverseny válogatójára, ahol sikeresen szerepelt, de nem jutott be a
következő fordulóba.

Márciusban 1 párossal -Lebeda Emili és Hegyi Gergő -jelentkeztünk a Bajai
Négy és Hatkezes Országos Zongoraversenyre, ahol növendékeink ezüst díjat
hoztak el.

Szintén márciusban volt Komlón a Megyei Zongoratalálkozó, ahova 4 fővel

jelentkeztünk. Mindannyian szép helyezést értek el.



Márciusban j elentkeztünk a Sistrum Országos Zenei Versenyekre szolfézs
kategóriában, ahol Varga Nadin Bronz minősítést ért el.

Áprilisban rendezték meg Szentendrén az Orbán György Országos
Zongoraverseny, ahová 2 fővel jelentkeztünk -Bóka Dominika, Csizmadia
Tamara - mindketten sikeresen szerepeltek.

Szintén áprilisban került megrendezésre a Megyei Gitár Találkozó, melyen
diákjaink szólóban és kamara produkcióban is szerepeltek, kiemelt nívó díjat, és
arany minősítést kaptak diákjaink -Tamai Péter, Szamosközi Andrást,
Csongrádi Mátyás.

Határon túli kapcsolatépítés vette kezdetét iskolánkban az Apatini (Szerbia)
Zeneiskola kapcsán, 2 közös koncert került megrendezésre, egyik Pécsett, a
másik Apatinban. Ezenkívül megismerkedtünk egymás munkájával, kották és
hasznos tanácsok cseréltek gazdát.

A szakmai munka nagyjából gördülékenyen folyt a tanév során, a tanszaki és
telephely összejövetelek és megbeszélések még mindig nehezen valósíthatók
meg, mert a kollégák egy része nehezen alkalmazkodik az időpontokhoz. A
határidők betartása és a naplók pontos kitöltése továbbra is probléma, de több

j avaslatot is próbálunk megvalósítani a megoldáshoz.

4. Vizsgák

A tanév vizsgái idén is félévkor, januárban és év végén júniusban zajlottak
iskolánkban. A diákok többsége kiválóan felkészült, tanáraink segítő munkája
során. A vizsgához megfelelő öltözék még mindig probléma, sokan szabadidő
nadrágba jelentek meg, annak ellenére, hogy a pedagógusok előre szóltak
emiatt. A vizsgalapok elkészítésében j avulás tapasztalható, egyre többen
fordítanak rá időt, hogy színvonalasan elkészítsék. Az egymás vizsgáin való
részvétel még mindig nehezen valósul meg, a nagy hőség miatt pedig nehéz
volt a folyamatos figyelés. A Jurisics úti telephelyen szinte lehetetlen volt
vizsgázni a nagy meleg miatt, jövőre más helyszínre tesszük az év végi vizsgát.
A zongoristák összevonva a Civil Közösségek Házában rendeztek vizsgát,
kicsit koncertszerűen. Pozitív és negatív tapasztalatot is vontunk le belőle.

Több alapvizsga és  1 záróvizsga is volt az év végén. Szolfézs tárgyból Hegyi
Emese, Schmelmer Patrik, Szamosközi András, Dénes Laura, Sipos Laura tett
művészeti alapvizsgát. Gitár tárgyból Schneider Philip és Csongrádi Mátyás,



zongora tárgyból Hegyi Emese és Kollár Bemadett tett alapvizsgát. Záróvizsgát
fuvola tárgyból Papp Krisztina tett, Ő ezzel befejezte művészeti tanulmányait.

5. Mu n kaközösségek

A munkaközösségek idén is hatékonyan működtek, a tanszakvezetők
munkájának köszönhetően, csak a fiívós tanszaknál ment nehezebben a
kommunikáció a fiatal vezető tapasztalatlansága miatt. A pedagógusok közül
többen folytatnak egyetemi tanulmányokat, illetve vannak akik más helyen is
dolgoznak, így nehéz olyan időpontot találni a tanszaki gyűlésekre, ami
mindenkinek jó. Jövőre változás lesz a munkaközösség tagjai között, mivel
Komáromi Alice tanámőtől elbúcsúztunk, Hoffner Tibor tanár úr pedig kérte a
munkavi szonyának megszüntetését.

Telephelyeinken a kijelölt felelősök idén is kiválóan teljesítettek, mindenhol
voltak karácsonyi és tavaszi koncertek, részt vettek a gyerekek közül megyei
versenyen és többen alapvizsgát is tettek. A városon kívüli telephelyen tanulók
többsége hátrányos helyzetű vagy nehéz körülmények között élő diák, velük

j óval nehezebb eredményeket felmutatni.

€. i{apcsolattaiüs
Hagyományainknak megfelelően ebben a tanévben is minden hónapban
tartottunk értekezletet, melyeken megbeszéltük az előttünk álló feladatokat,
illetve értékeltük a már megvalósultakat. Nehéz valamennyi kollégát egy helyen
egyszerre összehozni, hiszen sok a külső telephely, vannak akik máshol is
tanítanak, vagy egyetemi tanulmányokat folytatnak.

Ezért is fontos, hogy rendszeresen használjuk a kör e-mailt infomációk
közvetítésére, illetve sürgős esetben az iskolai telefont használjuk.

A szülőknél is bevezettük pár éve, hogy e-mailben értesítjük őket a

programokról, feladatokról. Lassan, de kezdik használni a szülők a
kapcsolattartás ezen formáját, de a hátrányos helyzetű térségek miatt, továbbra
is szükség van a telefonos informálás eszközére is.

7. AlapÉtvány

A tanév során nem történt jelentős változás az alapítvány életében, így végre
nem volt szükség az alapító okirat változtatására.



S. EIlenőrzés -Minősítés

A 2017/2018-as tanév 2. félévében számos ellenőrzést kapott iskolánk. Mind az
iskola, mind a vezető tanfelügyeleti ellenőrzésen esett át, melynek során több
dokumentumot is fel kellett tölteni az infomatikai felületre, és papír alapon is
sok mindent be kellett mutatni. Mindkét ellenőrzés során rendben találtak
mindent.

Februárban a Magyar Államkincstár tartott hetekig tartó, mindenre kiterj edő
ellenőrzést. Ezen az ellenőrzésen is megfelelt iskolánk működése,
adminisztrációj a, nyilvántartása és költségvetése.

Májusban bej elentkezett a Baranya Megyei Kományhivatal, helyszíni
ellenőrzésre, melyen az alapítvány működését vizsgálták. Néhány plussz
dokumentum beszerzésével ezt az ellenőrzést is sikeresen zártuk.

A következő tanévben 1 gyakomoki minősítő vizsga és 2 Ped.2.-t megcélző
minősítő vizsga lesz lefolytatva iskolánkban.

9. Összegzés

A 2017/2018-as tanév az országos versenyek és az ellenőrzések éve volt. A
versenyekre való folyamatos felkészülés a szakmai munkát erősítette, az
ellenőrzések gondtalan lebonyolítása az adminisztráció pontosságát segítette. A
tanév elején megszervezett Pásztor Zsuzsa által megtartott Kovács módszerről
szóló továbbképzés nagy lendületet adott a tanév kezdésnek. Számos lufit
vásároltunk és lelkesen használtuk az előadás során hallottakat.

A tanév során több tanár is részt vett szakmai napokon, melyen újabb hasznos
segédanyagokkal és tudással bővülhetett pedagógiai munkájuk.

A tanév közben megvalósított állami támogatás csökkenése j elentősen nehezíti
munkánkat, támogatók segítségére lenne szükségünk.

A tanév végén a Tettye étteremben tartottuk a pedagógus napi ebédet, ahol
elbúcsúztattuk nyugdíj as magánének tanárunkat, Komáromi Alicet. Munkáj át
Szente Melinda veszi át a következő tanévben.
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