Intézmény neve: Tóth Aladár Zeneiskola AMI

Beszámoló a 2017 /2018 . tanév munkájáról
1. A működésre jellemző legfontosabb adatok
1.1. Személyi feltételek
engedélyezett álláshelyek száma
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma
engedélyezett technikai álláshelyek száma
pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma
ebből részfoglalkozású
óraadók száma
Hány új kolléga került a tantestületbe (fő)?
Az új kollegák közül hány pályakezdő (1-3 év)?
1.1.2.Továbbképzés (a beszámoló évét megelőző naptári év adatai)
A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált továbbképzéseken?
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Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott?

100

A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft):
A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték?
intézményi költségvetésből
-pályázatból

0 Ft
0 Ft

-egyéb

A pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége?
felsőfokú
OKJ-s
tanfolyami

1.2. Intézményi költségvetés
1.2.1. Pályázatokból
A beadott pályázatok száma:
Eredményes pályázatok száma:
A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg

0
0
1

elnyert összeg Ft
……… pályázat
……… pályázat
……… pályázat
pályázat összes

2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján
2.1. Oktatás
2.1.1.Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és szorgalom nélkül )
Tanév végi tanulólétszám
A tanulmányi átlageredmény változása
Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-ös tanévben:
Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-os tanévben:
2.1.2.Kitűnők - bukások
Szöveges értékelés (1-3. évf.) alapján kiválóan megfelelt és kitűnő (minden tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az
összes tanuló %-ában:
Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes tanuló %-ában:
Elégtelen osztályzatok száma
Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és %-a összes tanulóhoz képest

100%
4,6
4,6
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A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma:
Jellemzően milyen tantárgyi felmentések voltak (a felmentések indokai):
Magántanulók létszáma:

nem releváns
0

Mik a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:
Egészségügyi problémák: tartós betegség; szociális helyzet miatti munkába állás; stb.
A magántanulókból hány végezte eredményesen a tanévet?
2.1.3.Éves tantárgyi mérések
Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb mérések típusai (megnevezés, tantárgy, évfolyam, stb.)

nem releváns

2.1.4.Továbbtanulás (az adott tanévre vonatkozó adatok)
8. évfolyamos tanulók száma
A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye (magyar):
A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye (matematika):
A 8. o. tanulók továbbtanulása
gimnáziumban
szakközépiskolában
szakiskolában
6. évfolyamos tanulók száma
6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók száma, %-os aránya

fő
fő
fő
fő
fő
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2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)
Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma
Érettségi vizsgatantágyak száma (összesen)
Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db)
Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga:
Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:
Az előrehozott érettségi vizsgák száma:
2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)
Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma
Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát?
2.1.6. Nyelvvizsgák (végzős diákok esetében)
Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma
Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma
2.1.7.Beiskolázás
Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2016/2017-as tanévben a beiskolázás során (1., 5.,7. és 9. évf., valamint a
nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)
Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2017/2018-as tanévben a beiskolázás során (1., 5.,7. és 9. évf., valamint a
nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)
Az első osztályba beiratkozottak száma:
6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma
8 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma
9. évfolyamra gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)
9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)
Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma:
A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma:
2.1.8. SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása:
2.1.8.1 SNI-s
tanulók száma
heti összes óraszám
2.1.8.2 BTMN-es
tanulók száma
heti összes óraszám
2.1.8.3. Ebből a tanévben újonnan vizsgáltak száma:
SNI-s
BTMN-es
2.1.8.4. Személyi feltételek:
gyógypedagógusok száma
fejlesztő pedagógusok száma
NOKS száma
2.2. Nevelés
2.2.1.Gyermekvédelmi munka
A veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben:
A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:

57
55

4

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:
Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt:

2.2.2.Fegyelmi eljárások, fegyelmező intézkedések
Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma és aránya
A fegyelmi eljárások megindításának okai:

0

Tanórai fegyelmezetlen magatartás, igazolatlan mulasztások, a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése.

2.2.3.Hiányzás
Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen:

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma

ebből igazolt
ebből igazolatlan

9
8
1

(Az igazolt mulasztások aránya az összes mulasztott óra %-ában)

98
0

Fejlesztési elképzelések:

3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulására tett intézkedések

Folyamatos ellenőrzés mellett a tehetséggondozás, valamint az egyéb tanulói képességek fejlesztése kiemelt szerepet kap.
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4. Ellenőrzések a 2017-18. tanévben ( munkaközösségi ellenőrzések, iskolavezető ellenőrző
tevékenysége, rendkívüli események stb.)
Az iskolában folyamatosan zajlik a jogszabály szerinti önértékelési folyamat. A tanügyigazgatási ellenőrzés az iskola vezetői
közösségével folyamatos.
Az intézményben 6 kolléga vett részt minősítési eljárásban.
Rendkívüli esemény nem történt az iskolában.

5. Iskolai programok: hagyományok ápolása, jó gyakorlatok, új kezdeményezések, rendezvények,
programok
SZEPTEMBER
"A gordonka versenyzés titkai"
A továbbképzés a XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny kötelező anyagának ismertetése
Előadó: Papp László nyugalmazott gordonkaművész
"Közeleg a verseny?" – zongora továbbképzés
Hargitai Imre zongoraművész (az LFZE docense, a BBZSz tanszakvezetője) mesterkurzusa
"Kreatív játékok és improvizációs lehetőségek a szolfézs és zeneelmélet órákon"
Előadók: Dr. Benedek Mónika (Finnország), Magyar Margit
Intenzív kurzus: bemutató órák, előadás, workshop
OKTÓBER
Baba-mama foglalkozások
A foglalkozásokat vezeti: Katona Dóra
III. Életminőség Fesztivál
Közreműködik a TAZI gitáros kamaracsoportja
Transzplantációs Világnap
Közreműködnek a TAZI növendékei
"Közeleg a verseny?" – zongora továbbképzés
Stachó László zenepszichológus (az LFZE és a SZTE oktatója) előadása
Baba-mama foglalkozások
A foglalkozásokat vezeti: Katona Dóra
"Közeleg a verseny?" - zongora továbbképzés
Monostori Gábor zongoraművész, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatóhelyettesének
előadása és mesterkurzusa
"A gordonka versenyzés titkai" - továbbképzés
A továbbképzés a XV. Országos Friss Antal Gordonkaversenyhez kapcsolódik
"Régizene nappjainkban” - továbbképzés
Előadók: Tóth Emese Gyöngyvér, Hegyi Barnabás, Bánfi Balázs
NOVEMBER
Baba-mama foglalkozások
Ránki Dezső zongoraművész zártkörű hangversenye
"Közeleg a verseny?" – zongora továbbképzés
Hargitai Imre zongoraművész (az LFZE docense, a BBZSz tanszakvezetője) mesterkurzusa
Bázisintézmény programok - Egy "renitens" gitártanár gondolatai
Roth Ede gitárművész előadása és tanítása
In memoriam Kovács Kálmánné Babszi néni - Emlékhangverseny
Őszi Pedagógiai Napok - az Oktatási Hivatal rendezvényeihez kapcsolódik iskolánk
"Kodály útját járva… - XXI. századi eszközök a zenei improvizáció, a tonális érzet alakításában" (műhelyfoglalkozások, bemutató óra, előadás) Előadó:
Magyar Margit
Növendékeink utazása Berlinbe, a Bartók Béla Zeneiskola meghívására
Baba-mama foglalkozások
Tanártovábbképzések a Tóth Aladár Zeneiskolában - A Suzuki-módszer
Előadók:11.24. péntek 14.00-18.00 - Ácsné Szily Éva 11.25. szombat 10.00-17.00 - Alessio Nacuzi Suzuki diplomás, olasz hegedűművész, a Siennai
Konzervatórium tanára
Emlékezés Kodályra – Bicinium énekléssel, előadásokkal - a szolfézs tanszak rendezvénye
DECEMBER
ÚJ KONCERTSOROZATUNK - Hangszerország Titkai - Hangerdő
Interaktív hangversenyeken zenével, bábokkal és mesével óvodások, kisiskolások és szüleik részére
Kezdők zongoratanítása – 50 éves a Komjáthy-féle Zongoraiskola – a Zenetanárok Társasága Zongora Tagozatának ünnepi hangversenye
Bösendorfer koncert az Alma Materben
Egykori növendékek hangversenye: Urbán Benjámin, Magyar Valentin, Koudela Olivér, Orbán-Ducos Bogáta, Kemény Péter koncertje
Baba-mama foglalkozások
"Tiéd a Steinway" – koncertek a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában
Karácsonyi dallamok – a Nőikar karácsonyi hangversenye
Közreműködik: a gyermekkar. Vezényel: Ispánkiné Gede Éva
Baba-mama foglalkozások
Együtteseink adventi hangversenye
FEBRUÁR
XI. Lauder Javne Művészeti Fesztivál
Iskolánk növendékei és együttesei közreműködnek
Baba-mama foglalkozások
„Négy kézzel is könnyedén…”
Aczél Péter zongoraművész-tanár kurzusa az országos négykezes versenyre készülő növendékek számára
Baba-mama foglalkozások
Didaktikai és módszertani lehetőségek a zeneiskolai gitároktatásban, azaz mit és hogyan tanítsunk?
Budai Lehel előadása
A Magyar Alapfokú Művészetpedagógia Értéktára
MÁRCIUS
Baba-mama foglalkozások
Szakmai foglalkozás kezdő hegedűs növendékek számára - Vezetik: Borsos Ágnes, Viczián Zsoltné
„Négy kézzel is könnyedén…”
Kőrösiné Belák Erzsébet zongoraművész-tanár kurzusa az országos négykezes versenyre készülő növendékek számára
Barokk táncház - a zeneismeret tanszak programja

Egykori növendékek hangversenye: Urbán Benjámin, Magyar Valentin, Koudela Olivér, Orbán-Ducos Bogáta, Kemény Péter koncertje
Baba-mama foglalkozások
neve:
Tóth Aladár
Zeneiskola AMI
"Tiéd a Steinway" – koncertekIntézmény
a Szent István Király
Zeneművészeti
Szakközépiskolában
Karácsonyi dallamok – a Nőikar karácsonyi hangversenye
Közreműködik: a gyermekkar. Vezényel: Ispánkiné Gede Éva
Baba-mama foglalkozások
Együtteseink adventi hangversenye

Beszámoló a 2017 /2018 . tanév munkájáról

FEBRUÁR
XI. Lauder Javne Művészeti Fesztivál
Iskolánk növendékei és együttesei közreműködnek
Baba-mama foglalkozások
„Négy kézzel is könnyedén…”
Aczél Péter zongoraművész-tanár kurzusa az országos négykezes versenyre készülő növendékek számára
Baba-mama foglalkozások
Didaktikai és módszertani lehetőségek a zeneiskolai gitároktatásban, azaz mit és hogyan tanítsunk?
Budai Lehel előadása
A Magyar Alapfokú Művészetpedagógia Értéktára
MÁRCIUS
Baba-mama foglalkozások
Szakmai foglalkozás kezdő hegedűs növendékek számára - Vezetik: Borsos Ágnes, Viczián Zsoltné
„Négy kézzel is könnyedén…”
Kőrösiné Belák Erzsébet zongoraművész-tanár kurzusa az országos négykezes versenyre készülő növendékek számára
Barokk táncház - a zeneismeret tanszak programja
Konta Noémi barokk táncháza felsőbb osztályos szolfézsosoknak
Baba-mama foglalkozások
ÁPRILIS
19. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál (Szeged IGF - International Guitar Festival) budapesti koncertje
Dominik Carevic (HR) szóló koncert, Jesse Flowers (AU/DE) szóló koncert
William Kanengiser (USA) gitárművész mesterkurzusa
Baba-mama foglalkozások
Hangerdő - Hangszerország Titkai
Mesés, bábos interaktív hangverseny a Fasori és a Szív óvodában
Bázisintézményi program - Soós András Bartók Mikrokozmoszából készített vonószenekari keresztmetszetének első nyilvános bemutatója
Közreműködik a TAZI vonószenekara és tücsökzenekara
Budapesti B tagozatos csellista növendékek hangversenyei
Kürtös Nap + Fúvós háziverseny
Baba-mama foglalkozások
MÁJUS
Családi koncert I.
Tér-zene / Zene-tér koncertek - Fellép a TAZI gitár kamaraegyüttese
Családi koncert II.
Baba-mama foglalkozások
Tér-zene / Zene-tér koncertek- Fellép a Fuvolazenekar és a Klarinétegyüttes
Fővárosi Tanévzáró Koncert
JÚNIUS
Vendégeink Kassáról - a Valaliky-i Művészeti Iskola látogatása Budapesten
Közös koncert és beszélgetés
Tér-zene / Zene-tér koncertek - Fellép a TAZI-JAZZ

6. Problémák, javaslatok
Pedagógiai munka: A telephelyeken való óraszervezést nagyban segítené - valamint az E-kréta használatát a későbbiekben - ha minden általános
iskolában azonos tantermekben lehetne az oktatás minden tanévben.
Tárgyi feltételek: szükséges lenne minimális készpénz elszámolásra való biztosítása az azonnali szükséges pedagógiai és tárgyi eszközök
cseréjéhez, javításához.

7. Tanulmányi versenyek (1-3. helyezett), OKTV (1-10. helyezett)
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XV. Országos Friss Antal Csellóverseny: 4 fő
III. Országos Jazz-zenei Verseny: 3 fő + 1 együttes (3 fő)
IX. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál: 2 fő
IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny budapesti területi válogató: 6 fő
IX. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny: 2 fő
V. Rados Dezső Budapesti Hegedűverseny: 18 fő
XIV. Országos Gitárverseny budapesti területi válogató: 3 fő
III. Konrád Péter Fővárosi Ütőfesztivál: 3 fő
VI. Nemzetközi Zongorafesztivál (Törökszentmiklós: 1 fő
XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny budapesti területi válogató: 6 páros
Zenevarázslat Négykezes Zongoraverseny (Eger): 3 páros
Orbán+ Zongoraverseny: 3 fő + 1 kamaracsoport (3 fő)
XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny: 3 páros
XIII. Budapesti Furulyaverseny: 6 fő + 1 kamaracsoport (4 fő)
11th International Competition Grumiaux for Young Violinists (Brüsszel): 1 fő
International Music Competition (Belgrád, Szerbia): 2 fő
Kocian Violin Competition in the 60th Year (Ústí nad Orlicí, Csehország): 1 fő
Rising Stars Grand Prix Berlin: 2 fő
Talents for Europe 2018, Dolny Kubin: 1 fő
X. Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedűverseny (Komarno): 5 fő

8. Sportversenyek, Diákolimpia ( 1-3. helyezett)

9. Egyebek

