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„Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét, 

egész életére kincset adunk neki, 

de nemcsak neki, hanem az egész közösségnek.” 

(Kodály Zoltán) 
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 Bevezetés 
 

Az egy tanévet felölelő vezető-helyettesi munkám során sikerült tantestületünk tagjaival 

pozitív kapcsolati rendszert kiépítenem és mélyebben megismernem intézményünk szervezeti 

felépítését. Így nagy lendülettel indultam neki az iskolavezetéssel kapcsolatos feladataim 

elvégzésének.  

Úgy érzem, az elmúlt öt évben sikerült az elődjeim által megkezdett munkát folytatni, s 

közben hozzátenni valami újat, amitől szakmailag sikeres, versenyképes alapfokú 

művészetoktatási intézményként működik a Farkas Ferenc Zeneiskola. A hagyományok 

megőrzése mellett számos innovatív elem került be vállalásaink sorába, de most, az 1. vezetői 

ciklusom végéhez közeledve azonosulni tudok Debbie Macomber, amerikai írónő szavaival: 

„Egy ponton túl a kezdetnek folytatássá kell alakulnia”. 

Azzal a céllal nyújtom be intézményvezetői pályázatomat, hogy ez a folytatás minél 

zökkenőmentesebben kiteljesedhessen. 

Az elmúlt öt év alatt vezetőként nagyon sok támogatást, megértést, biztatást kaptam 

kollégáktól, szülőktől, növendékektől. A Közép-Budai Tankerületi Központ és a Budavári 

Önkormányzat minden segítséget megadott ahhoz, hogy vezetőként az iskola érdekeit 

képviselve végezhessem küldetésemet. Azért döntöttem az intézményvezetői pályázat újbóli 

benyújtása mellett, mert úgy érzem, kollégáim támogatásával meg tudom valósítani vezetői 

elképzeléseimet, közösen képesek leszünk továbbra is elérni a megjelölt célokat. 

 

 Helyzetelemzés 
 
4.1. Az iskola alapadatai 

 
 
 

Intézmény neve: Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosítója: 039432 
Székhelye: 1016 Bp., Lisznyai u. 40-42. 
Típusa: alapfokú művészeti iskola 
Fenntartója: Közép-Budai Tankerületi Központ 
Köznevelési alapfeladata alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ág, klasszikus zene műfaj. 
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4.2. Az iskola rövid története 
 

Budapest I. kerületében 1949 óta van jelen az alapfokú zeneoktatás szervezett formában. 

Ekkor még körzeti zeneiskolaként működött az intézmény, karöltve a II. és a XII. kerülettel. Az 

alapítás tényleges ideje 1968, amikor is a kerületi intézmények önállósodtak. Iskolánk akkori 

elnevezése: Fővárosi I. kerületi Állami Zeneiskola. Azóta több ízben történt névváltozás, 

legutóbb a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek megfelelően került sor a 

változásra, így lett iskolánk neve: Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola. 

Az utóbbi években iskolánk nagy változásokon ment keresztül. 

2011 szeptemberétől gazdasági, gazdaságossági okokból új székhelyünk lett. 

A 2012-2013-as tanévben új korszak kezdődött a magyar közoktatásban, s ezzel együtt 

zeneiskolánk életében is. Ezen változásokat alapvetően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC törvény határozta meg. Intézményünk új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) lett, majd - 2016 őszén – helyébe önálló költségvetési szervként működő 

tankerületi központok léptek. A Budapesten működő 9 tankerületből a Közép-Budai 

Tankerületi Központ irányítása alá került intézményünk, ismételve magát a történelem, újfent 

a II. és XII. kerülettel együtt. A fenntartói és működtetői feladatok összevonásra kerültek, tehát 

ismét egy egységes fenntartói irányítás jött létre, melynek irányító szervezete a Klebelsberg 

Központ. 

2013 szeptemberében a 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendelet értelmében bevezetésre 

került a pedagógus-életpályamodell, amellyel egy időben megújult zeneiskolánk vezetősége is. 

Korábbi igazgatónőnk, Balogh Anikó mandátuma lejártával Kebuszek Rudolf lett a megbízott 

igazgató, én pedig megkaptam az intézményvezető-helyettesi kinevezésemet, majd a következő 

tanévben benyújtottam jelentkezésemet a kiírt vezetői pályázatra. A pozitív elbírálás 

eredményeképp a 2013-2014-es tanévet ismét új vezetéssel indítottuk.  

A kezdeti nehézségek abból fakadtak, hogy a vezetőség megújult, s a vezetői ciklusom 

első két évében folyamatos átalakuláson ment keresztül. Először 2015 februárjában, 

kérésemnek helyt adva a fenntartó engedélyezte a 2. igazgatóhelyettes kinevezését Katonáné 

Kun Emese személyében, majd 2015 augusztusában Kebuszek Rudolf lemondott és helyét 

Czabán Angelika vette át. A vezetőség ezzel az apparátussal működik jelenleg, immár negyedik 
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közös tanévünkben járva, összeszokott csapatként. Munkánkat kiegészíti egy teljes-, valamint 

egy félállású iskolatitkár. 

Az intézmény irányításában zajló átalakulások ellenére a pedagógus-életpályamodell 

bevezetésével járó megsokasodott feladatoknak, a változások okozta követelményeknek – úgy 

érzem – maximálisan sikerült megfelelnünk; a közoktatásban – és ezzel párhuzamosan – az 

iskolánkban zajló legnehezebb időszakon túljutottunk. 

2013 október végéig elkészítettem intézményünk új dokumentumait: Házirend, SZMSZ, 

Pedagógus Továbbképzési Program, Gyakornoki Szabályzat, melyek azóta több ízben 

módosításra kerültek a jogszabályváltozásoknak megfelelően. 

Irányításommal elkészítettük iskolánk új Pedagógiai Programját is, mely a köznevelési 

törvény alapján határozza meg zeneiskolánk oktatási szerkezetét, valamint a nevelési-oktatási 

célokat. A programunkban meghatározott elképzeléseink megvalósítása kitartó és színvonalas 

munkát követel tantestületünk tagjaitól. Pedagógiai Programunk célja az eddig elért pedagógiai 

színvonal megtartása, lehetőség szerinti annak sikeres továbbfejlesztése. A Farkas Ferenc 

Zeneiskolát erre kötelezi 50 éves múltja, jelene. Ezt a színvonalat várják el tőlünk 

növendékeink, szüleik, valamint a fenntartónk is. 

Hagyományaink megőrzése kiemelten fontos. Nem törekszünk a folytonos megújulásra, 

de az állandó frissítésre, a változásokkal történő együtt-lendülésre szükség van. A változó 

világban, a gyerekek, s szüleik igényeinek változását figyelembe véve hagyományainkat is csak 

folyamatos odafigyeléssel lehet ápolni, teret adva új ötleteknek. 

 „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy kettőre elpárolog, ha minden nemzedék 

újra meg újra meg nem szerzi magának.” / Kodály Z./ 

Ha a közoktatásban folyamatosan zajló változásokat sikerül innovatívan kezelnünk, 

alkalmazkodni tudunk a körülményekhez, jó alapot kapunk ahhoz, hogy iskolánk 

értékrendszerét megtartva megőrizzük a múltját, s tovább vigyük jelenét a jövő nemzedékének. 

2016 őszén  megkezdtük iskolánk tanárainak önértékelését, s a 2017-2018-as tanév 

végére valamennyi kolléga önértékelési folyamatát sikeresen lezártuk. A pedagógusminősítési 

rendszerben vezetőként kötelességemnek éreztem a példamutatást, ezért iskolánkban elsők 

között írtam meg 2015-ben a portfóliómat az ideiglenes Pedagógus II. fokozatba való bekerülés 

céljából, majd 2016-ban ismét portfólióírás és –védés következett a véglegesítésért. Azóta két 

gyakornok kolléga teljesített sikeres minősítő vizsgát és kilenc tanárunk léphetett Pedagógus II. 

fokozatba. 

2017. március 9-én lezajlott a vezetői-, majd 2017. szeptember 21-én az intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzés, mindkettő kiváló eredménnyel. 
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4.3.  Az intézmény épülete, infrastruktúrája, eszközállománya 
 

Miután iskolánk korábbi, önálló létesítményben üzemeltetett székhelye megszűnt, az új 

székhely a Lisznyai utcai Általános Iskolában lett kialakítva, ahol 2011-ben került átadásra az 

újonnan, ráépítéssel készült 2. emeleti rész.  

Az újonnan épített részben két ügyviteli iroda (egy a vezetőségnek és egy a titkárságnak), 

továbbá 6 tanterem található, amiből egy nagyobb, csoportos (szolfézs, zeneirodalom) tárgyak 

oktatására is megfelelő. 

Van egy kamaratermünk, ami később, 2013 szeptemberében került átadásra; a terem 56 

fő befogadására alkalmas. A megrendezésre kerülő hangversenyek többségének 

lebonyolításához megfelelő, de van néhány rendezvényünk, aminek kivitelezéséhez külső 

helyszín igénybevétele szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Székhelyünk mellett öt telephelyen zajlik a zeneoktatás, a kerület különböző általános 

iskoláiban, gimnáziumaiban: 

• Lisznyai u.-i Általános Iskola (1016 Bp., Lisznyai u. 40-42.) 

• Batthyány Lajos Általános Iskola (1015 Bp., Batthyány u. 8.) 

• Budavári Általános Iskola (1012 Bp., Tárnok u. 9-11.) 

• Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (1016 Bp., Gellérthegy u. 7.) 

• Kosztolányi Dezső Gimnázium (1012 Bp., Attila út 135-137.) 
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A székhelyünk szomszédságában található Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 

Közösségi terme – foglaltságától függően, korlátozottan - rendelkezésünkre áll. Ezen a 

helyszínen zajlanak időnként a zenekari próbák, itt kerül megrendezésre a vizsgák, ill. 

hangversenyeink egy része. A terem befogadóképessége kb. 80 fő. 

A telephelyeken, az adott oktatási intézmény épületének termeit használjuk, melyek 

legtöbbje délelőttönként tanteremként funkcionál, így csak a minimális eszközállománnyal 

vannak felszerelve; a befogadó iskolák igyekeznek lehetőségeikhez képest maximálisan 

biztosítani a megfelelő körülményeket mind a zeneiskolai tanításhoz, mind a biztonságos 

hangszer- és egyéb eszköztároláshoz. Sajnos minden jószándék és igyekezet ellenére előfordul, 

hogy a gyakori teremhiány-problémából adódóan tanáraink nem minden esetben tudnak 

minden tanórát ugyanabban a teremben megtartani, a körülmények nem minden esetben 

komfortosak. 

A 2017-2018-as tanév során nagy beruházások zajlottak a közoktatási intézmények 

informatikai ellátottságának fejlesztésére vonatkozóan, ennek következtében – az oktatáshoz és 

az irodai feladatok ellátáshoz - elegendő mennyiségű info-kommunikációhoz szükséges 

eszközzel bővült az eszközállományunk. 

Intézményünk Pedagógiai Programja tartalmazza az iskolánkban zajló nevelés-oktatás 

céljait, melyek eléréséhez mindenki igényeit kielégítő infrastruktúra áll rendelkezésünkre. 

Saját, kb. 5700 tételből álló könyv- és kottatárunk van, amelynek bővítése folyamatos, 

szaktanári vélemény és javaslat útján történik. 

Hangszerállományunk megfelelő, bővítése folyamatos. A 2017-2018-ban zajlott állami 

támogatású, központi költségvetésből finanszírozott „Kodály-Program”- nak köszönhetően 

alapos felfrissülés történt új hangszerek és tartozékok, valamint a régi hangszerek 

karbantartásának terén. Az erre kapott, összesen 10.349.900 Ft a tanszakok között egyenlő 

mértékben került elosztásra, az igények alapos felmérése mellett. Bár a hangszercsere-

programnak köszönhetően intézményünk gyarapodott egy új, 1.200.000 Ft értékű Yamaha 

pianínóval és két zongoránk felújításra került, jelenleg is több, nagyobb szabású karbantartási 

munkálatra, illetve felújításra váró hangszerünk van. Zongoráink hangolását, ill. a kisebb 

javításokat egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott hangszerész látja el. 

A saját hangszerrel nem rendelkező növendékeink kölcsönözhetik, használhatják a 

zeneiskola hangszereit. 
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A minél jobb információáramlást biztosítják a székhelyünk folyosóján, valamint a 

titkársági szoba falán elhelyezett hirdetőtáblák használata, amelyekre rendszeresen 

kihelyezésre kerülnek iskolánk aktualitásai. 

Intézményünk honlapja 2016-ban megújult, frissítése folyamatos. A szülők, növendékek 

rajta keresztül, illetve a Facebook közösségi portál megtekintésével is tájékozódhatnak.  

 
 

4.4. Személyi feltételek 
 

Az elmúlt években a tanári fluktuáció szignifikáns tényezőkkel bírt: 2013. június 30-án 

nyolc nyugdíjas pedagógus kolléga fejezte be több évtizedes munkáját. Helyüket többségében 

fiatal kollégák vették át, ezáltal frissítve tantestületünket. 

Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 28,5, ami pillanatnyilag teljesen fel is van 

töltve. 

Jelenleg 36 fő tanár látja el a nevelő-oktató munkát. Ebből a létszámból 20 kolléga 

dolgozik teljes-, 16 részfoglalkozásban, közülük 1 fő óraadó. A határozatlan kinevezéssel 

foglalkoztatott kollégák közül négy tartósan távol van, kisgyermekét neveli. Őket egy-egy 

határozott időre felvett kollégánk helyettesíti. Iskolánk többi tanára határozatlan idejű 

kinevezéssel rendelkezik; a részállásban foglalkoztatottak is. 

Az átlagéletkor 47,5 év, a nemek megoszlási aránya: 30 nő és 6 férfi. Ebből 13 fő 

rendelkezik főiskolai végzettséggel, a többiek egyetemi szintű, művésztanár végzettségű 

kollégák. 
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Két fő gyakornokunk van, és az iskolában négy tanár rendelkezik közoktatás-vezetői 

végzettséggel. 

Előző, öt évvel korábbi pályázatomban kockázati tényezőként jelölt kérdéskör, miszerint 

tantestületünkben magas létszámmal vannak jelen fiatal, családalapításra, gyermekvállalásra 

készülő kolléganők, akiknél nagy az esély, hogy rövidebb-hosszabb időre kimaradnak az aktív 

tanításból, beigazolódott: az elmúlt öt év során a korábbi 1 GYED-en lévő kismamához 4 másik 

kolléganő csatlakozott, közülük egy az idei tanévben le is mondott státuszáról. 

Nevelőtestületünkben továbbra is sok – arányaiban - a fiatal nő, ez a kockázati tényező a 

következő öt évben is fennáll. Ahogy eddig is, úgy a jövőben is fő feladat a személyi feltételek 

biztosítása terén a szakszerű, megbízható, iskolánk arculatába jól illeszkedő helyettesítők 

felkutatása. 

További kockázati elem személyi feltételek szintjén, hogy a következő években több 

kolléga készül nyugdíjba, mely ismét tanerő-frissítést von maga után, adott esetben megerősítve 

ezzel az előzőekben felvázolt kockázati jelenséget. 

Tanáraink közül mindenki teljesítette a pedagógus továbbképzési programunkban előírt 

kötelezettségét, illetve a feladatok teljesítése folyamatos. 

Intézményünkben öt munkaközösség működik, mindegyiknek élén egy-egy 

munkaközösség-vezető áll és fogja össze, irányítja a tanszak munkáját. Vezetői munkánkat 

segíti 2 fő iskolatitkár, 1 fő, szakképesítéssel rendelkező részfoglalkozású könyvtáros, valamint 

a tisztaságról egy takarítónő gondoskodik részmunkaidőben. Az iskolatitkárok megosztják az 

adminisztrációs-, a munkaügyi- és a gazdasági feladatokat; pontos, precíz munkavégzésükkel 

nagyban hozzájárulnak az iskola sikeres működéséhez. Könyvtárosunk az elmúlt öt évben 

naprakész, jól működő leltári rendszert alakított ki, a korábbi papíralapú nyilvántartást 

digitalizálta, meggyorsítva ezáltal a kottatárunkban történő keresést. Segítőkész hozzáállásával 

nagyban hozzájárul a tantestület zavartalan munkavégzéséhez.  

 

Intézményünk szervezeti ábrája: 
  intézményvezető 1 fő

billentyűs 
tanszak:
-zongora

-korrepetíció

vonós 
tanszak:
-hegedű
-brácsa
-cselló

-nagybőgő

akkordikus 
tanszak:

-gitár
-hárfa

-magánének

fúvós
tanszak:
-furulya
-fuvola

-klarinét
-trombita

zeneismeret
tanszak:
-szolfézs 
előképző
-szolfézs

-zeneirodalom

intézményvezető-helyettes 2 fő
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4.5. Növendékek 

 
Intézményünkben az engedélyezett növendéklétszám 560 fő, jelenleg 559 (2018. október 

1-i statisztikai adat) növendék tanul nálunk zenét 12 évfolyamon (2 előképző, 6 alapfok, 4 

továbbképző). Az utóbbi években töretlen az érdeklődés zeneiskolánk iránt, a tanulói 

létszámunk mindig a megengedett maximum közelében van. 

 
A tanulók eloszlása az évfolyamokon belül: 
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Iskolánkba 5 évvel ezelőtt kb. 40 testvérpár járt, ez mára megemelkedett: jelenleg 96 

testvérpár tanul nálunk, illetve számos családból több mint 2 gyermeket tudhatunk a 

tanulónknak. Növendékeink elsősorban a kerületben élők közül kerülnek ki, a fennmaradó 

helyekre jelentkezhetnek más kerületekből, valamint vidékről is tanítványok. 

 

A beiskolázás két lépcsőben zajlik: 

• új növendékek képességfelmérő meghallgatása, többnyire a kerület óvodáiból 

• iskolánk előképzős növendékeinek felvételi meghallgatása hangszeres 

beiskolázás céljából 

 
A lakosság nagy része értelmiségi, nagymértékű igény van a kerületben az alapfokú 

zeneoktatásra. Ez a tény, valamint iskolánk családias hangulata biztosítja a stabil tanulói 

létszámot. 

Bár Budapest egyik legkisebb területű és lakosú kerülete a miénk, arányait tekintve 

nagyon magas a zeneiskolás növendékek száma. Ennek a tendenciának megőrzése a cél, 

melyhez az utat elődeink már kitaposták. A mi feladatunk tovább haladni rajta, őrizve a 

hagyományokat, nyitottnak lenni és befogadni az építő változásokat, hogy majdan jelenlegi 

tanítványaink gyermekei is részesei lehessenek iskolánk gyermek- és családközpontú 

zeneoktatásának. 
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4.6.  Kapcsolatrendszer 
 

A tanítás az intézmény székhelyén és öt telephelyen folyik, a kerület általános iskoláiban 

és gimnáziumaiban. Ezen iskolák vezetőivel és tanáraival jó kapcsolatot ápolunk. Közösen 

veszünk részt a gyermekek képességfejlesztésében. Az órarendünket, programjainkat – a 

lehetőségekhez képest - egymáshoz igazítva alakítjuk, zeneiskolásaink rendszeresen részt 

vesznek műsoraikkal a tagiskolák ünnepi rendezvényein. Minden tagiskola rendelkezik egy 

tagozatvezetővel, aki a közvetítői szerepet látja el a két intézmény között. 

A szülőkkel való kapcsolattartás rendkívül fontos szerepet játszik oktatási-nevelési 

programunk sikeres megvalósításában, heti rendszerességgel zajlik, hiszen a szülők, 

nagyszülők többsége elkíséri az órákra a gyermekeket. Emellett igyekszünk minél több olyan 

programot szervezni, ahol a növendékek és az őket támogató szülők is részt vehetnek. Ilyenek 

pl. a hagyományőrző- és egyéb koncertjeink, vagy az idén tavasszal 2. alkalommal 

megrendezésre kerülő Családi nap is. 

Iskolánkban 2013 októberében megalakult a Szülői Szervezet, amelyet követően létrejött 

az Intézményi Tanács. A Szülői Szervezetbe minden hangszert oktató tanár osztályából egy-

egy szülő került delegálásra. 

A „Zenéért-Gyermekekért Alapítvány” – t támogatják a szülők, mi pedig az alapítványba 

érkező adományokat közösség-, személyiség- és képességfejlesztő programjaink 

megvalósításához használjuk fel, valamint az oktatáshoz szükséges, nem kis összeget felölelő 

hangszerek szükség szerinti karbantartására, esetenként új hangszer megvásárlására fordítjuk. 

Folyamatos kapcsolatot ápolunk a Budavári Önkormányzattal, korábbi működtetőnkkel. 

Kiemelt, nagyobb közönségszámmal bíró koncertjeinket az Önkormányzat impozáns 

Átriumában rendezhetjük meg, s örömmel teszünk eleget az onnan érkező felkéréseknek. 

Budapest I. kerületének testvérvárosa Regensburg. 2015 tavaszán képviseltem - a 

kapcsolat 10. évfordulójának alkalmából - egy kolléganővel és néhány növendékünkkel pár 

napon át kerületünk zenei oktatását a német városban. 

Rendszeres kapcsolatban állunk a kerület óvodáival, amit nagyon fontosnak tartok, hiszen 

onnan érkeznek hozzánk évről évre az új növendékeink. 

Hosszú évek óta ápoljuk és bővítjük a kapcsolati szálakat a kerületi Nyugdíjas Klubokkal. 

Jónéhány éve tartó testvérvárosi kapcsolatot tartunk fenn a pozsonyi Jan Albrecht 

Zeneiskolával, mely kapcsolat egyik gyümölcse lett a négy évvel ezelőtti felkérés egy 

monarchia tematikájú, „Közös múltunk összeköt” szlogenű, négy országot egybefogó zenei 

barátság. Megtisztelő, hogy hazánkat a mi zeneiskolánk képviselheti ebben a programban.  
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2016-ban Pozsonyban, 2017-ben Brnoban jártunk. 2018 tavaszán mi láttuk vendégül a 

kapcsolat szereplőit, ebben a tanévben az ausztriai Eisenstadt lesz a találkozó helyszíne. Az 

eredetileg „egy körösre” tervezett barátság olyan jól sikerült, hogy a kapcsolatépítés tovább 

folytatódik: a következő tanévben újabb kör indul és minden évben máshol ünnepeljük együtt 

közös múltunkat és annak közös értékeit. 

Fenntartónkkal, a Közép-Budai Tankerületi Központtal napi kapcsolatban állunk, nagyon 

jó közöttünk az együttműködés; az ott tevékenykedő vezetők és referensek nagyon 

segítőkészek. Rendszeres értekezletek, Team-munkák, megbeszélések segítik feladataink minél 

gördülékenyebb és jobb minőségű ellátását. Velük és valamennyi partnerünkkel fontosnak 

tartom a közös gondolkodást, hiszen a célunk egy: jól működő iskola Budapest I. kerületében 

a gyermekek zenei képzésének, s azon keresztül személyiségfejlesztésének érdekében, 

elégedett szülőkkel és munkájukban kiteljesedő pedagógusokkal. 

 
4.7.  Szakmai munka, eredmények 

 
Növendékeink zenei nevelésében fontos szerepet kapnak a tanítási órán kívüli 

programok: hangversenyek, különböző szintű versenyek. 

Iskolánknak két helyszínen van lehetősége növendékhangversenyek megrendezésére: a 

székhelyünkön található Kamarateremben és – korlátozott lehetőségek között - a Czakó utcai  

Közösségi teremben. Ezek befogadóképessége a házi koncertjeinkhez, ill. házi versenyeink 

megrendezéséhez elegendő, ám nem fedi le a helyigényt egy nagyobb, több embert 

megmozgató esemény megrendezéséhez, pl.: tanévzáró ünnepély, tanári hangverseny. 

 

 

Hagyományőrző programjaink: 

 

Zeneiskolánk 1993 óta rendezi meg minden évben a „Magyar szerzők ünnepi 

hangversenyét” a Zeneakadémián. Ezt az eseményt a hagyományőrzés keretében természetesen 

megtartottuk, ám a gazdagabb - és mindenki számára változatosabb – programkínálat érdekében 

csak kétévente kerül megrendezésre, rotációban egy-egy tematikai jellegű, intézményi szintű, 

fesztivál-jellegű versennyel. Ennek megfelelően a kiemelt programsorozatunk az elmúlt öt 

esztendőben az alábbiak szerint alakult: 
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• 2014-2015-ös tanév: 2015. március 8. - Zeneakadémiai hangverseny 

• 2015-2016-os tanév: 2015. november 10-12 között - Bartók Napok 

• 2016-2017-es tanév: 2016. november 26. - Zeneakadémiai hangverseny 

• 2017-2018-as tanév: 2017. november 29. - december 1 között: Kodály Fesztivál 

• 2018-2019-es tanév: 2018. november 30. - Zeneakadémiai hangverseny, mely 

alkalommal ünnepeltük iskolánk fennállásának 50. évfordulóját. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intézményünk a 2003-2004-es tanév óta szervez hangverseny-bérlet formájában 

koncertsorozatot, mely hagyományt az utóbbi öt évben maradéktalanul ápoltunk. 

Büszkén mondhatom, a fent említett hagyományőrző koncertjeink nagy sikerrel kerültek 

megrendezésre. Valamennyi programunk jól mutatta az intézményünkben zajló magas szintű 

nevelő-oktató munka eredményességét. 

Növendékeink továbbra is részt vettek különböző szintű versenyeken, a kerületen kívül 

is öregbítve iskolánk hírnevét. 

Az utóbbi öt évben elért eredményeik, büszkeségeink: 
 

2014-2015-ös tanév 

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny 
Budapesti válogató, 2014. október 20-21. 

dicséret 5 tanuló 
bronz díj 1 tanuló 
VI. Farkas Ferenc és magyar kortárs zeneművek zongoraversenye 

Dunakeszi, 2014. november 13-15. 
III. helyezés 1 tanuló 
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2015-2016-os tanév 

XIII. Országos Klarinétverseny 
Budapesti válogató 

II. helyezés 1 tanuló 
III. Budapesti Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál 

Budapest, Kodály Kórusiskola, 2015. december 4-6. 
dicséret 1 csoport - 2 tanuló 

IX. Czidra László Furulyaverseny 
Budapesti válogató, 2016. március 

bronz díj 1 tanuló 
ezüst díj 1 tanuló 

a Magyar Furulyás Alapítvány 
különdíja 

1 tanuló 

IX. Regionális Gitárverseny 
Balassagyarmat, 2016. április 18. 

kiemelt nívódíj 1 tanuló 
Országos "Nyitni-Kék" Fuvolaverseny 

Szentendre, 2016. április 22-24. 
különdíj 1 tanuló 

Bartók Műveltségi Verseny 
Budapesti Operaház, 2016. május 

3. helyezés 1 csoport - 4 tanuló 
 

  

XIII. Országos gitárverseny 
Budapesti területi válogató, 2015. január 30-31. 

dicséret 1 tanuló 
nívó díj 1 tanuló 

IV. Rados Dezső Budapesti Hegedűverseny 
2015. február 28-március 1. 

dicséret 2 tanuló 
VIII. Jeney Zoltán Fuvolaverseny 

Budapesti válogató, 2015. február 9. 
ezüst díj 1 tanuló 

V. Országos Zeneiskolai Hárfaverseny 
2015. április 24-25. 

bronz díj 1 tanuló 
ezüst díj 1 tanuló 

XII. Budapesti Furulyafesztivál 
2015. április 24-25. 

ezüst helyezés 2 tanuló 
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2016-2017-es tanév 

VI. Bántai Vilmos Budapesti Fuvolafesztivál és Verseny 
2017. március 2-3. 

bronz díj 1 tanuló 
ezüst díj 1 tanuló 
arany díj 1 tanuló 

V. Budapesti Zeneiskola Gitárfesztivál 
2017. március 23-25. 

dicséret 2 tanuló 
ezüst díj 3 tanuló 
arany díj 1 tanuló 

VII. Banda Ede Budapesti Cselló Fesztivál és Verseny 
2017. április 6-8. 

ezüst díj 1 tanuló 
kiemelt arany díj és különdíj 1 tanuló 

Budapesti Zeneiskolai Zongoraegyüttesek Fesztiválja 
2017. április 28-29. 

ezüst helyezés 1 csoport - 2 tanuló 
VII. Tanár-Diák Furulyás Kamarazenei Találkozó 

2017. május 8. 
ezüst helyezés 1 csoport - 3 tanuló 

Furulya Duó Verseny és Találkozó 
2017. május 20. 

bronz minősítés 1 csoport - 2 tanuló 
 

2017-2018-as tanév 

IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 
Budapest, 2018. február 6. 

bronz díj 1 tanuló 
ezüst díj 3 tanuló 

Váci Országos Gitárverseny 
Budapest, 2018. február 7. 

dicséret 1 tanuló 
bronz díj 4 tanuló 

Regionális Budapesti és Pest Megyei Énekverseny 
Érd, 2018. március 24. 

dicséret 1 tanuló 
XIII. Budapesti Furulyaverseny 

2018. április 19. 
arany díj 2 tanuló 

VI. Országos Hárfaverseny 
Budapest, 2018. április 20. 

II. helyezés 2 tanuló 
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2018-2019-es tanév 

XIV. Országos Klarinét Verseny 
Budapesti válogató, 2018. november 23. 

bronz díj 1 tanuló 
III. Budapesti Járdányi Pál Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny 

Területi válogató, 2019. január 25. 
továbbjutás a döntőre 3 tanuló 

X. Országos Czidra László Furulyaverseny 
Budapesti válogató, 2019. február 22. 

arany díj 2 tanuló 
 

 

 

 

Innovatív szakmai programjaink: 

 

„Vagy előre lépsz egyet a növekedés irányába, vagy hátrafelé a biztonságba.”  

/Abraham Maslow, amerikai pszichológus/ 

 

• Az elmúlt években igyekeztem erősíteni kapcsolatunkat valamennyi I. kerületi 

generációval: 

o Felvettük a kapcsolatot a kerület óvodáival és minden évben tavasszal 

meglátogatjuk az óvodásokat, hangszerbemutatót tartunk számukra. 

 

o A kerületi nyugdíjas-klubok tagjaival való kapcsolatunkat szorosabbra fűztük: 

„Tavaszi hangverseny” elnevezéssel minden áprilisban vendégül látjuk őket 

iskolánkban. 

• Büszke vagyok családközpontú iskolánkra; ezt a családias jelleget szerettem volna 

erősíteni különböző új, a családokat még aktívabban vonzó programokkal: 

o  Hangszersimogató: a hangszeres beiskolázásunkat megelőző, egész délutánt 

felölelő program, melynek keretében hangverseny és hangszerbemutató 

alkalmával ismerkedhetnek a szolfézs előképzős növendékeink az intézményben 

oktatott hangszerekkel, majd azt követően valamennyit, tanáraink segítségével 

kis is próbálhatják. 

o Családi Nap: a programunk egy hangversennyel indul, melyen növendékeink a 

családtagjaikkal közösen muzsikálnak egy nagyon intenzív, sokféle érzelmi 

szálat megmozgató közös próbafolyamat eredményeképp. Ezt követően egy 

alkalmi zenekar rögtönzött koncertjére kerül sor, melyben minden növendék és 

családja részt vehet. A program közös uzsonnával, beszélgetéssel zárul. 
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• Új együttesek alakultak közösségformálás céljából, az együtt történő muzsikálás adta 

örömök átélésének lehetőségére: 

o Tücsök Zenekar: az iskola vonószenekarát hivatott kinevelni, a közös zenekari 

muzsikálás alapjaira tanítja az alsóbb éves vonós tanszakos növendékeinket. A 

2014-2015-ös tanévben alapítottuk meg, a zenekar létszáma évről évre 

növekszik. 

o Kicsinyek Kórusa: a kis létszámú énekkart a 2015-2016-os évben hoztuk létre, 

alsóbb éves növendékekből. Heti rendszerességgel próbálnak és számos 

hangversenyen szerepeltek már kiemelkedő színvonalú produkciókkal.  

• Közös, nevelőtestületi megmozdulások jöttek létre, a belső kapcsolatok erősítésére: 

o Tanári kórus: alkalmi énekkar, a nagyobb, kiemelt jelentőségű 

hangversenyeinkre áll össze. 

o Tanári kirándulás: a 2015-2016-os tanévben mentünk el először közösen 

kirándulni a tantestülettel, valamint az intézmény dolgozóival; azóta minden 

tanév végén, a vizsgákat követően útra kelünk. 

 
 

 

 

2015 márciusában zeneiskolánkat 

regisztráltuk a Tehetségpontok Kárpátmedencei 

hálózatába. Tantestületünk kimagasló színvonalú 

szakmai munkájának, valamint a tehetségsegítő 

feladatok ellátásához szükséges feltételek 

meglétének eredményeképp intézményünk 2017. 

január 25-én megkapta a Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

minősítést. 
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 Vezetői program 
5.1.  Alapelvek 

 
 
 

„A cselekvést meg kell, hogy előzze a tervezés, hogy a végrehajtás során ne keveredjen 

minden össze.” /Alan Alexander Milne/ 

 

 Zeneiskolánk célja túlmutat a gyermekek képességfejlesztésén. A cél, hogy a zenén 

keresztül hozzájáruljunk pozitív személyiségfejlődésükhöz annak érdekében, hogy felnőttként 

majdan a társadalom kiegyensúlyozott és értékes tagjává válhassanak. 

 
E cél eléréséhez nyugodt, bizalmon alapuló intézményi légkörre van szükség, amely 

biztos alapja a minőségi munkának. Egy laposabb intézményvezetői struktúrában, ahol a vezető 

menedzseri szerepkörben működik, pozitív gondolkodást és nyugalmat áraszt, a tantestület 

kiegyensúlyozottabb. Hiszem, hogy a körülmények folyamatos változásaira, a kihívásokra nem 

félelemmel, hanem a fejlődés igényével reagáló vezető példája a nevelőtestületből pozitív 

hozzáállást vált ki, és növeli az aktivitást, a munkakedvet. 

Az így kialakított nyugodt légkör biztosítja tanáraink nevelő-oktató munkájának magas 

színvonalát. Ezáltal tudnak maximálisan nyitottak lenni tanítványaik felé, így tudják a rohanó, 

folyton időhiánnyal küzdő hétköznapokban kialakítani azt a szeretetteljes légkört, amiben olyan 

tudást adhatnak át, ami által növendékeik sikeresebb, magabiztosabb felnőttekké válhatnak. 

Az elmúlt öt év tapasztalatából tudom, hogy ezt a kihívást csak elszántsággal, szakmai 

felkészültséggel, számtalan konfliktus felvállalásával, valamint támogató közösségi háttérrel 

lehet megvalósítani. 
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5.2. Szakmai célkitűzések 

 
5.2.1.  Hosszú távú feladatok 

 
Feladatomnak tekintem, hogy az intézményünk Pedagógiai Programjában lefektetett 

céljainkat megvalósítsuk a törvényi előírásoknak való megfelelés útján. Tudom, hogy céljaink 

eléréséhez a szakmai felkészültség, tartalmi munka a tantestület és az alkalmazottak részéről 

biztosított. 

 
Célom: 
 

• demokratikus, ugyanakkor következetes iskolavezetés működtetése, az összhang, 

egyensúly megteremtése 

• nyugodt, elfogadó légkör, együttműködő közösség kialakítása 

• iskolánk értékeinek megóvása, hagyományainak megőrzése a folyamatos 

változásoknak való megfelelés oldalán 

• intézményünk külső-, belső kapcsolatrendszerének erősítése, kiszélesítése, megfelelve 

a Pedagógiai Programunkban foglaltaknak, miszerint intézményünk „a kerület 

köznevelési rendszerébe illeszkedve fejtse ki mind szélesebb körű tevékenységét, segítse 

a kerület kulturális, művészeti életének fejlődését…” 

• a nemzetközi kapcsolatok ápolása 

 

5.2.2.  Középtávú feladatok 
 

Elsődleges középtávú feladatomnak tekintem a pedagógusaink teljesítményének 

megőrzését, folyamatos fejlesztését. Ezt várja el tőlünk a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

szóló 326/20103. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján bevezetésre került pedagógus 

életpályamodell is és ezt célozza a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról 

szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet. 

 
Ennek érdekében tervezem: 
 
 az esetleges problémák feltárását, a rájuk vonatkozó megoldások megkeresését, 

valamint a rendszer jól működő, eredményes oldalának további megerősítését. 
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 a korábbiakban kockázati tényezőként megjelölt, személyi feltételek terén jelentkező 

fluktuációt tekintve elsődleges cél az oktatás minőségének megőrzése, melyet az 

állandóságra való törekvés segíthet elő. Ennek érdekében a nyugdíjba távozó kollégák 

helyére, valamint  a gyermeket vállaló fiatal kolléganők helyettesítésére  - lehetőség 

szerint – szakmailag és emberileg egyaránt az iskolánk arculatába illeszkedő kollégákat 

szeretném megtalálni.  

 a kötelező pedagógus-továbbképzések irányítását, összhangban az iskolai Pedagógiai 

Programmal, a törvényi szabályozásokkal, megfelelve az iskola adott helyzetű 

kívánalmainak. A kollégák támogatását az egész életen át tartó tanulás keretében 

magasabb képzés, szakvizsga, vagy újabb szakképesítés megszerzésében. Mivel a 

finanszírozás önerőből történik, az életpálya alakítása összefüggésben áll nem csak a 

szakmai fejlődés igényével, de az egyéni élethelyzettel is. A kollégák továbbképzése 

egyéni megbeszélés tárgyát kell, hogy képezze. 

 a kollégák ösztönzését a pedagógusminősítésekre történő jelentkezésekre, valamint a 

folyamat sikeres megvalósításához szükséges vezetői támogatás biztosítását a 

továbbiakban is. 

 a nevelőtestület számára a közösségformálás színtereinek megtalálását, ami az öt 

különböző helyszínen való munkavégzés miatt különösen fontos a megfelelő szervezeti 

klíma alakításához. Az elmúlt években elindultak az erre való törekvések (kirándulások, 

iskolai kereteken belüli és kívüli közös szakmai jellegű programok.) Ezt szeretném 

tovább bővíteni, ill. megerősíteni közös gondolkodás, ötletelés, igények nyomán. 

 támogatók felkutatását, hogy olyan programokat is meg tudjunk valósítani, ami által 

még inkább hozzájárulhatunk növendékeink képesség- és személyiségfejlődéséhez, 

valamint iskolánk hírnevének öregbítéséhez. (pl.: versenyek megszervezése) 

 tárgyi feltételek javítása: hangversenytermünk nagyon kicsi. Bár büszkék vagyunk 

egyedi esztétikájára, sajnos befogadóképessége nem teszi lehetővé a nagyobb 

megmozdulású, iskolai szintű programjaink méltó, házon belüli megrendezését. 

Szükségét érzem egy olyan kerületi partner felkutatásának, mely rendelkezik nagyobb, 

szabad kapacitású, általunk kedvezményes kondíciókkal használható teremmel, 

helyiséggel. 
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 a Szülői Szervezet jelenlétének megerősítése: sajnos a jelenlegi Szülői Szervezet nem 

mutat kellő aktívitást, mely ténynek indokát abban látom, hogy növendékeink nem egy 

adott intézményben töltik napjaikat. Különböző iskolák tanulói, a szülők összefogása is 

nehezebb. 

Intézményünkben a Szülői Szervezet elsődleges feladata a véleményezési jogaik 

gyakorlása lenne, s általa minőségi működésünk elősegítése. 

A Szervezet átalakításra szorul; az eredeti, magas létszámmal megalakult 

érdekképviselet nem tud hatékonyan működni, feltétlenül szükséges a tagok számának 

csökkentése annak érdekében, hogy könnyebben összefogható, ezáltal jogaikat 

eredményesebben gyakorló Szülői Szervezet működhessen iskolánkban. 

 Szakmai munka terén: 

o Az iskola újonnan, néhány éve alakult együttesei (Tücsök Zenekar, Kicsinyek 

Kórusa) megszilárdultak, működésük a benne részt vevő növendékek számára 

életre szóló élményeket garantál, személyiségük fejlődéséhez pótolhatatlan 

alapot nyújt. Hogy ennek a lehetőségnek minél több tanítványunk részesévé 

válhasson, tervezem fúvós együttes működésének elindítását, valamint – 

zeneiskolánk egyik korábbi igazgatója, Fodor Ferenc által alapított és nagy 

sikerrel vezetett – gitárzenekar újjáélesztését. 

o Tervezem a Kovács-módszer bevezetését, melynek feltételei: 

 lelkes, fiatal, csoportban oktató kollégák ilyen irányú továbbképzése 

 az intézményi Pedagógiai Programunkban való megjelenítés és 

elfogadtatás 

 a Helyi Tanterv módosítása, a módszer abba való beillesztése 

Bevezetését elsősorban a szolfézs előképzős csoportok kiegészítő oktatására 

fókuszálva tervezem, mellette a hangszeres növendékek erősebb fizikai, lelki 

igénybevételéből adódó ártalmak megelőzésére: 

 megfelelő testtartás 

 általános erőnlét 

 helyes légzés 

 lámpaláz kezelése 
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o Nyílt napok, nyílt órák szervezése, mely által a szülők is betekintést nyerhetnek 

gyermekeik órai munkájába, valamint a hangszerválasztás előtt álló 

növendékeink is nagyobb rálátást nyerhetnek a hangszeres órákon zajló 

folyamatokra. 

o A nyaranta megrendezésre kerülő zenei tábor (Zebor) egyre nagyobb 

érdeklődésnek örvend, szeretném a kollégákat bevonni a tábor szakmai részének 

szervezésébe, lebonyolításába. Lehetőséget adva ezáltal még több tanulónak a 

táborban való részvételre, a közös muzsikálásra, fejlesztve hangszerismeretüket, 

egymáshoz való alkalmazkodó képességüket, szociális érzékenységüket, 

személyiségüket. 

 Új testvérkapcsolat kialakítása 

A Budavári Önkormányzat testvérvárosának egyik iskolájával, a Regensburger 

Musikschule-vel 2015-ben már megismerkedtünk, a német kisvárosban közös koncertet 

adtunk az ott tanító magyar házaspár irányításával. Szeretném kapcsolatunkat élővé 

tenni, erősíteni a nemzetközi baráti kapcsolatot, képviselni kerületünk zenei oktatását. 

 

5.2.3.  Rövid távú feladatok 

Célom: 

 Egy olyan intézményi légkör megteremtése, mely a bizalomra épül és nyílt, őszinte 

kommunikáció jellemzi. 

 A belső tudásmegosztást fontosnak tartom a nevelő-oktató munka eredményessége, 

minőségének fejlesztése céljából. Az erről való gondolkodás elindult az elmúlt 

időszakban, de gyakorlati bevezetéséhez, építő megvalósításához nagyobb erejű 

motivációra van szükség, melyben a középvezetők (tanszakvezetők) segítségére 

szeretnék támaszkodni. Pl.: bemutató órák, továbbképzésekről szóló elméleti- és 

gyakorlati beszámolók, hospitálási rendszer kialakítása. 

 A tantestület részére az újdonságokhoz való hozzáállás fejlesztése, a változások 

szükségességének megértetése és a kezelésükben való segítségnyújtás a továbbiakban 

is jó példával előjárva, melyre nagy szükség lesz az elkövetkezendő időszakban rájuk 

váró feladatok elvégzésénél, pl. E-napló bevezetése. 
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 A 3 szintű intézményi struktúrában szükségét érzem a feladat- és hatáskörök, felelősségi 

területek újra-szabályozásának, ill. pontosabb meghatározásának. 

A következő tanévtől nálunk is bevezetésre kerülő E-napló új feladatokat, kihívásokat 

jelent mind a tanáraink, mind a vezetőségünk számára. 

o Vezetői szinten szükséges újra-szabályozni a feladatokat, hogy jusson elegendő 

erőforrás azok megfelelő szintű elvégzésére. 

o Az új feladat tantestületünk nagy hányadát ijedelemmel tölti el, mely nem mehet 

a szakmai munka rovására. Az erre való felkészülést megkezdtük.  

A többletfeladatokból, valamint annak komplexitásából kiindulva szeretném, 

hogy a munkaközösség-vezetők nagyobb hatáskört kapjanak és aktívabban részt 

vállaljanak 

 a saját tanszakukon tanító tanárok növendék-állományának 

kialakításában, a tanév során megüresedő helyek betöltésének 

kezelésében 

 az órarendek tervezésében, alakításában 

 statisztikai adatok dokumentálásában 

Mindennek alapfeltétele a kommunikáció folyamatos, megfelelő szintű áramlása, ezért 

szükségét érzem a rendszeresebb, havonként történő munkaközösség-vezetői 

értekezletek lebonyolításának. 

 Nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a tehetséges növendékeink gondozására:  

o A „B” tagozatos vizsgák kiemelt kezelését valamennyi tanszakon 

 időbelileg elkülönítve 

 szaktanácsadói szakember részvételével 

o Versenyeken, iskolán kívüli programokon való intenzívebb részvétel 

 Iskolaújság megjelentetése, melyben 

o beszámolunk aktuális programjainkról, eredményeinkről 

o bemutatjuk egy-egy kolléga szakmai munkáját interjú keretein belül 

o bővebben megismertetjük növendékeinkkel és partnereinkkel zeneiskolánk 

névadójának, Farkas Ferencnek életét, munkásságát 

o bemutatjuk, és ezáltal népszerűsítjük együtteseink munkáját 

o zenei keresztrejtvénnyel ösztönözzük gondolkodásra tanítványainkat 
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 Zárszó 

 

A vezetői program egy terv, mely megvalósulásának alapja valamennyi, az intézménnyel 

kapcsolatban álló partner, dolgozó együttműködése, továbbá azok a körülmények, melyek 

folyamatosan változnak, hatást gyakorolnak. 

Pályázati munkámat annak reményével zárom, hogy – pozitív elbírálása esetén – sikerül 

végrehajtani elképzeléseimet kollégáim, iskolánk növendékei és szüleik, valamint 

intézményünk fenntartója közös összefogásával. 

 

Köszönöm az iskola tantestületének, a szülői közösségnek, valamint a Közép-Budai 

Tankerületi Központ dolgozóinak és a Budavári Önkormányzatnak az eddigi támogatást. 

 

 

 

 

 

„Ha lelked derűs és tiszták a céljaid, jókora utat tehetsz meg előre.” 

        /Johann Wolfgang Goethe/ 

 

 

 

        

         

       ___________________________ 

         Isztl-Fodor Barbara 


