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Munkaterv 

a 2022/ 2023-as tanévre 
 

 

Kiemelt feladatok: 

- Folyamatos feladatunk a színvonalas, eredményes munkavégzés, a Kodály-iskolával 

való együttműködés. 

- Ismét készülünk számos területi és országos, illetve nemzetközi zeneiskolai verseny-

re, találkozóra. 

- Sokoldalúan részt veszünk a város zenei-, illetve kulturális életében. 

- A 2011-es tantervek hatályosak, már minden tanszakon kötelező a művészeti alap-

vizsga, valamint a tanév végén záróvizsga is rendezhető. 

I. 

Tárgyi feltételek 

A Bihar utcai épületben 29 tanteremben folyik a tanítás, mivel a tanári szobánkat is át kel-

lett alakítanunk szolfézs teremmé. Ebben a helységben helyeztük el a lemez- és CD tárunkat, 

így praktikus a mindennapi használatban. Kamaratermünket a megnövekedett együtteseink 

próbateremként is használják, de vizsgák és kisebb koncertek rendezésére is használjuk még. 

Az épületben van hangversenyterem, stúdió és kettő raktárhelység. 

További feladat-ellátási helyek: 

 Piarista Általános Iskola 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. 

 Piarista Általános Iskola 6000 Kecskemét, Czollner tér 5. 

 Református Általános Iskola 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 

 Vásárhelyi Pál Általános Iskola 6000 Kecskemét, Alkony u. 11. 

 Zrínyi Ilona Általános Iskola 6000 Kecskemét, Katona J. tér 14. 

 Arany János Általános Iskola 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10. 

 Szent Imre Általános Iskola 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9. 

 Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18. 

 Petőfi Sándor Gyakorló Ált. Iskola 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3. 

 Móra Ferenc Általános Iskola 6000 Kecskemét, Forradalom u. 1. 

 Béke Általános Iskola 6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7. 

 Magyar Ilona Általános Iskola 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u.8. 

 Orgoványi Általános Iskola 6077 Orgovány, Táncsics Mihály utca 3. 

 Felsőlajosi Általános Iskola 6055 Felsőlajos, Iskola utca 16. 

 

 

Önálló intézményként külön költségvetésünk van, melyet a Kecskeméti Tankerületi Köz-

pont határoz meg. Fontos szerepet játszik életünkben az iskola alapítványa, melyből a legsür-

gősebb feladatokat finanszírozzuk. 
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II. 

Nevelő és oktató munka 

Intézményünk regisztrált tehetségpont. 

Az intézmény alapvető profilja a tehetségek felfedezése, kibontakoztatása, gondozása, a 

született vagy szerzett képességek továbbfejlesztése. 

A zeneileg tehetséges tanulók korai felfedezése és képzése mindannyiunk feladata és fele-

lőssége. 

 

A szakmai feladatok és a pedagógusok munkájának összehangolása céljából szakmai 

munkaközösség vezetők – tanszakvezetők – segítenek, akik a tanév elején külön tanszaki meg-

beszéléseken beszélik meg a tanulói létszámokat, az év folyamán tervezendő eseményeket, 

tanszaki hangversenyeket. 

A tanszakvezetők állítják össze az év végi beszámolók osztályonkénti beosztását. 

Minden tanév szeptember 15-éig a tanszakon dolgozó pedagógusok leadják az aktuális 

tanmeneteiket osztályonként kidolgozva, melyet a tanszakvezetők összegeznek és elküldik a 

Titkárságra elektronikusan. 

A zenei pályára készülő tanulók munkáját külön figyelemmel kell kísérni. Indokolt esetek-

ben biztosítani kell számukra a B-tagozatos-, kamarazene-, második hangszeres, tehetségfej-

lesztő foglalkozásokat. 

A főtárgy tanárok a növendékek iskolai- és kötelező tárgyi (szolfézs-, zeneirodalom-, ze-

nekari) munkáját figyelemmel kísérik, a megjelenéseket ellenőrzik. A hangszeres-, magán-

ének- és kötelező tárgyi tanárok egymás munkáját segítik, kiegészítik. 

A pedagógusok kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött részét a minisz-

teri rendeletben foglaltak szerint használja fel mindenki. 

Az intézmény tanulóinak számára kötelező a heti négy - 150-180 percnyi - foglalkozáson 

való részvétel. Felmentés csak kivételesen - zeneművészeti szakközépiskolás, illetve tanulmá-

nyaikat a szokásosnál korábban kezdő tanulóknál - lehetséges. 

A tanítás rendjét a közismereti iskolák munkarendjéhez igazodva kell megszervezni. 

A munka értékelését, a további feladatok kitűzését az évnyitó- és évzáró-, értekezleteken 

végezzük el. 

A félévi tanszaki meghallgatások december 05 – december 20, az év végi vizsgák május 

22 - június 02 között lesznek. 

A szorgalmi idő első féléve január 20-ig tart. A tanulókat, szülőket január 27-ig kell értesí-

teni az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Felelősök: a szaktanárok. A tanév végi 

eredményeket az évzáró ünnepélyen kell közölni a tanulókkal és a szülőkkel, a bizonyítvány-

osztás alkalmával. Felelősök: a szaktanárok. 

A félévi tantestületi értekezlet időpontja február 1. 9 óra. 

A tanévzáró ünnepélyek június 12.,13.,14.,  mindhárom nap 3-szor. A tanévzáró értekezlet 

június 27. 9 órakor lesz. 

Felelős: az intézményvezető és helyettesei. 

 

A tanév folyamán a tanítás nélküli munkanapok időpontjai: 

- október 15. – szombat (munkanap áthelyezés), 

- december 21. – házi továbbképzés, 

- május 08. – tanári hangverseny. 
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Az első tanítási napunk és az órabeosztás szeptember 02., az utolsó pedig június 12. 

A tanítási szünetek időpontjai: 

- téli szünet: december 22. - január 8. (utolsó tanítási nap dec. 21. , első jan. 9.), 

- tavaszi szünet: április 14. – április 19. (utolsó tanítási nap ápr. 5. , első ápr. 11.). 

Munkanap áthelyezések: 

- 2022. október 15. szombat (október 31.- hétfő helyett), 

 

III. 

A tanszaki munka tervezése 

Billentyűs tanszak 

A tanszak tanárai:  

- teljes állásban: Gálné Danics Éva, Gémes Adrienne, Kenyeresné Berencsi Kornélia, 

Kovács Levente, Kozák Magdolna, Magi Krisztián, Módráné Lantos Éva, Nemes Dóra, 

Prózsa Ágnes és Dr. Szabóné Baunoch Ágnes 

- részmunkaidőben: BujdosónéCsáki Edit, Csiszer Máté, Leviczkyné Gátay Szilvia 

- óraadóként: Horogszegi Jánosné, Kubinyi Attiláné, Oroszné Tornyai Lilla 

A zongoratanárok készülnek: 

- a Bács-Kiskun Megyei Zongoristák találkozójára (Kalocsa, nov.12.);  

- a 2022. március 31-április 2-ig tartandó X. Országos Versenyre a Továbbképző évfo-

lyamokra járó tanulók számára. 

Ezeken kívül: 

- a kalocsai találkozóra készülő tanulók külön tanszaki hangversenyen szerepelnek 

(nov.10.); 

- zongora tanszaki koncertet szerveznek (nov.23.); 

- zongorakísérői tevékenységükkel segítik a különböző tanszakok tanárait, tanulóit, külö-

nösen a versenyre készülőket; 

- ellenőrzik és pontosan kezelik a kottatárat. 

Vonós tanszak 

A tanszak tanárai: 

- teljes állásban: Dömötör Tiborné, Drozdik Attiláné, Farkas Orsolya, Illichné Kondacs 

Szilvia, Dr. Kökény Jánosné, Szentpéteri Ildikó, Pappné Gyalus Erika, Szőke Anikó 

A vonós tanárok készülnek: 

- a 2022. március 31-április 2-ig tartandó X. Országos Versenyre a Továbbképző évfo-

lyamokra járó tanulók számára; 

- a 2023. április 14-16-ig megrendezendő X. Országos Zenekari Versenyre 

 

Ezeken kívül: 
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- közös tanszaki koncertet szerveznek a gitártanárokkal együtt (nov.16.); 

- segítik a két vonószenekar és a kis csellózenekar munkáját; 

- segítik a 2021. június 19-23. között megrendezendő házi zenei tábor munkáját; 

- ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésére. 

Akkordikus tanszak 

A tanszak tanárai: 

- teljes állásban: Homoki Zsolt, Orosz Csaba, Ötvös Csilla, Gulyás-Szabó Krisztián 

- részmunkaidőben:  Szécsi Andrea, Tóth Levente Péter 

Az ütőtanárok készülnek: 

- a 2023. március 24-26-ig tartandó XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraversenyre 

Ezen kívül: 

- a gitár tanszak közös tanszaki koncertet szervez a vonós tanszakkal (nov.16.); 

- az ütőhangszeres tanárok segítik a fúvószenekar munkáját; növendékeikkel szerepelnek 

a fúvós-ütős tanszaki hangversenyen (nov.29.); 

- a tanárok ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésé-

re. 

Fafúvós tanszak 

A tanszak tanárai:  

- teljes állásban: Miklósné Faragó Csilla, Molnár Pál, Móricz Zsuzsanna, Palotás-Tóth 

Eszter, Vincze Tünde, Miskolczi Zsuzsanna (GYED utáni szabadságát tölti) 

- részmunkaidőben: Buda Eszter, Somogyi Zoltán 

- óraadóként: Andrási László, Dézsi Luca, Gedai Anett 

A fafúvós tanárok készülnek: 

- a 2022. november 11-12-ig tartandó VIII. Országos Szaxofonversenyre; 

- a 2022. március 31-április 2-ig tartandó X. Országos Versenyre a Továbbképző évfo-

lyamokra járó tanulók számára; 

- a 2023. április 21-23- ig megrendezendő XI. Országos Fuvola-Duó Versenyre 

Ezeken kívül: 

- a rézfúvós és ütőtanszakkal együtt tanszaki koncertet tartanak (nov.29.); 

- segítik a fúvószenekar munkáját; 

- ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésére. 

Rézfúvós tanszak 

A tanszak tanárai:  

- teljes állásban: Pallagi Gábor 

- részmunkaidőben: Földi Jácint, Karácsony Lajos, Kuna Lajos, Retkes Krisztina 

A tanárok készülnek: 

- a 2022. március 31-április 2-ig tartandó X. Országos Versenyre a Továbbképző évfo-

lyamokra járó tanulók számára. 

Ezen kívül: 
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- segítik a fúvószenekar munkáját; 

- a beiskolázás érdekében hangszerbemutatókat tartanak iskolánkban és az általános isko-

lákban; 

- a fafúvós és ütőtanszakkal együtt tanszaki koncertet tartanak (nov.29.); 

- ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésére. 

Zeneismeret- és vokális tanszak 

A tanszak tanárai: 

- szolfézs-, zeneirodalom: teljes állásban Horváthné Erdélyi Zsuzsanna, Koósa Katalin, 

Kulcsár Erika, Lestyán Éva, Orosz Lilla, Tary Timótné 

- részmunkaidőben: Pusztainé Tamásné 

- óraadóként: Lajos Péterné Kákonyi Réka, Liptai Laura 

- áttanítóként: Gór-Hainfart Márta, Szabóné Kovács Andrea, Szűcs Magdaléna  

- magánének szakon teljes állásban: Nagyné Banó Éva, óraadóként: Barna Beatrix 

A tanárok 

- gondot fordítanak a szemléltetésre, a zenehallgatásra, a tanulók műveltségének gyarapí-

tására, a tárgy megszerettetésére; 

- hangversenyt szerveznek a kihelyezett tagozatokon 

- megszervezik a szolfézs beszámolókat és alapvizsgákat; 

- megszervezik az M. Bodon Pál hetet (május 2-6-ig); 

- hangversennyel egybekötött népdaléneklési versenyt szerveznek (május 7-én); 

- hangszerbemutatókat szerveznek mese-zene előadással egybekötve az előképzősöknek 

(máj.19. és máj.20.), 

- ügyelnek a kölcsönzött kották, könyvek begyűjtésére, ellenőrzésére; 

- segítik a hangszeres beiskolázásokat. 

 

Hangversenyek, kulturális munka 

Tizenegy iskolai szintű hangversenyt tartunk: 

- szeptember 30. a Zene világnapjára rendezett hangverseny; 

- november 3. Halottak napi emlékhangverseny; 

- december 9. péntek, kakaó-koncert a Novum Kamarazenekar előadásában; 

- december 20. hétfő, karácsonyi hangverseny az Evangélikus Templomban; 

- január 20. péntek, félévi hangverseny a Magyar Kultúra Napja tiszteletére; 

- február 10. péntek, farsangi kakaó-koncert; 

- március 24. péntek, családi kamara hangverseny; 

- április 21. péntek, „Tücsök”- hangverseny; 

- május 8.  hétfő, tanári hangverseny; 

- május 18.-19. csütörtök, péntek hangszersimogatóval egybekötött mese-zene koncert. 
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Az orgoványi kihelyezett tagozaton levő hagyományos rendezvényeket tovább ápoljuk. 

Így lesz: 

- november 27. vasárnap, Adventi hangverseny, 

- február 18. szombat, farsangi koncertek, 

- május 6. péntek, Anyák napi hangverseny, 

- május 20. szombat,„Muzsikáljunk együtt” fesztivál. 

Minden főtárgy-tanár legalább egy tanszaki házihangversenyt tart (a zongorakísérőkkel 

egyeztetve) valamennyi növendék felléptetésével, szülői értekezlettel egybekötve. 

Közös tanszaki hangversenyeket is tartunk. 

Szerepléseket vállalunk óvodákban, iskolákban, művelődési intézményekben, templomokban. 

Tanáraink és növendékeink fellépnek különböző rendezvényeken, a Polgármesteri Hivatalban, 

valamint a város intézményeinek kérésére. 

Tanáraink és tanulóink látogatják a Nemzeti Filharmónia, a Kodály Intézet, a Kodály-iskola 

hangversenyeit. 

Iskolánkban tanári kamarazenekar működik, mely koncerteket ad Kecskeméten és Bács-

Kiskun Megyében. Több tanárunk tagja a Kecskeméti Szimfónikus Zenekarnak, a Novum ka-

marazenekarnak, a Chorhidea zenekarnak, a Kecskemét Brass együttesnek, a Szent Miklós kó-

rusnak, valamint az Ars Nova énekegyüttesnek. 

 

 

 

 

Tanulmányi versenyek 

Ebben a tanévben a következő országos és nemzetközi zeneiskolai versenyek lesznek: 

Verseny neve Verseny helye 
Verseny idő-

pontja 

Területi válogató Országos 

verseny ne-

vezési határ-

ideje 

helye 
nevezési ha-

tárideje 

VIII. Országos Szaxo-

fonverseny 
Pomáz 2022.nov.11.12. nincs  2022.okt.7. 

XVII. Országos Koncz 

János Hegedűverseny 
Szombathely 2022.nov.25-27. Szeged 2022.szept.21. 2022.okt.25. 

XVI. Országos Ütőhang-

szeres Kamaraverseny 
Vác 

2023.márc.24-

26. 
nincs  2023.jan.31. 

X. Országos Verseny a 

továbbképző évfolya-

mokra járóknak 
Szentendre 

2023.márc.31-

ápr.2 
Szeged 2023.jan.9. 2023.márc.1 

X. Országos Zenekari 

Verseny 
Budapest 2023.ápr.14-16. digitális  2023.jan.23. 

XI. Országos Fuvola-

Duó Verseny 
Balassagyarmat 2023.ápr.21.-23. nincs  2023.márc.17. 

XIII. Országos Kodály Z. 

szolfézs-és népdaléneklé-

si verseny 

Debrecen 2023.máj.12-14. Szeged 2023.febr.1. 2023.ápr.6. 
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Az év naptár szerinti eseményei: 
 

Hónap, nap, óra Feladat/hangverseny 

aug. 23. kedd         900 alakuló értekezlet 

aug. 29. hétfő         900 tanévnyitó értekezlet 

szept. 1.- 2. hangszerbemutatók, rendhagyó énekórák 

szept. 5-9-ig órabeosztások 

szept. 14. szerda órarendek, összesítők leadási határideje 

szept. 20. kedd 
a térítési díjkedvezmény kérelmek, RGYK határozatok be-

adásának határideje 

szept.30. péntek Zene világnapja- hangverseny (Járdányi) 

okt. 4. kedd Kodály 140 – Bozsó Gyűjtemény - koncert 

okt. 11. kedd         Kodály 140 – Vetélkedő megnyitó és I. forduló 

okt. 14. péntek Térítési- és tandíjak befizetésének határideje 

okt. 15. szombat Munkanap áthelyezés - TNM 1 

nov. 3. csütörtök Halottak napi megemlékezés 

nov. 8-11-ig             Kodály 140 – Vetélkedő II. forduló (városi séta) 

nov. 10. csütörtök Kalocsára készülők koncertje 

nov. 12. szombat Kalocsai zongorás találkozó 

nov. 14-25-ig Kodály 140 – Vetélkedő III. forduló (kiállítás megtekintés) 

nov. 16. szerda vonós-gitár tanszaki hangverseny 

nov. 18. péntek Kodály 140 – Városi Népdaléneklési Verseny 

nov. 23. szerda zongora tanszaki hangverseny 

nov. 26. szombat Kodály 140 – Film bemutató 

nov. 27. vasárnap Adventi hangverseny – Orgovány 

nov. 29. kedd fúvós-ütős tanszaki hangverseny 

dec. 2. péntek Gálné Danics Éva házihangversenye 

dec. 5.-16-ig I. félévi meghallgatások 

dec. 7. szerda Kodály 140 – Fülei Balázs koncertje 

dec.9. péntek Kodály 140 – Vetélkedő zárás 

dec. 9. péntek Kakaó-koncert 

dec. 13. kedd Módráné Lantos Éva házihangversenye 

dec. 15. csütörtök Intézményi tanfelügyelet 

dec. 16. péntek Drozdik Attiláné házihangversenye 

dec.19. hétfő Cselló tanszaki hangverseny 

dec. 20. kedd          1800 Karácsonyi hangverseny  

dec. 21. szerda Házi továbbképzés TNM 2 

dec. 22.- jan. 8-ig Téli szünet 

jan. 19. csütörtök Horváthné Erdélyi Zsuzsanna képzőművészeti kiállítása 

jan. 20. péntek I. félév vége 
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jan. 20. péntek Félévi hangverseny 

jan. 24. kedd Földi Jácint és Pallagi Gábor házihangversenye 

jan. 26. csütörtök Nagyné Banó Éva házihangversenye 

jan. 21. -27-ig I. félévi értesítők kiosztása 

jan. 30. hétfő Kovács Levente házihangversenye 

febr. 1. szerda Félévi értekezlet 

febr. 2. csütörtök Horogszegi Jánosné és Dézsi Luca házihangversenye 

febr. 2. szerda             900 félévi értekezlet 

febr. 6. hétfő Andrási László és Móricz Zsuzsanna házihangversenye 

febr. 7. kedd Bujdosóné Csáki Edit és Nemes Dóra házihangversenye 

febr. 10. péntek Kakaó-koncert (farsangi) 

febr. 14. kedd Molnár Pál házihangversenye 

febr. 16. csütörtök Karácsony Lajos házihangversenye 

febr. 18. szombat Orgovány – farsangi hangversenyek 

febr. 21. kedd Dr. Szabóné Baunoch Ágnes házihangversenye 

febr. 24. péntek Barna Beatrix és Csiszer Máté házihangversenye 

febr. 28. kedd Homoki Zsolt házihangversenye  

márc. 2. csütörtök Kuna Lajos házihangversenye 

márc. 7. kedd Kozák M. Magdolna házihangversenye 

márc. 9. csütörtök Ötvös Csilla házihangversenye 

márc. 14. kedd Illichné Kondacs Szilvia házihangversenye 

március 16-ig II. félévi térítési és tandíjak befizetésének határideje 

márc. 22. szerda Buda Eszter, Oroszné Tornyai Lilla házihangversenye 

márc. 24. péntek Családi kamarahangverseny 

márc. 28. kedd Dr. Kökény Jánosné házihangversenye 

márc. 31. péntek Kenyeresné Berencsi Kornélia házihangversenye 

ápr. 4. kedd Vincze Tünde házihangversenye 

ápr. 5-11-ig Tavaszi szünet 

ápr. 14. péntek 
Leviczkyné Gátay Szilvia és Miklósné Faragó Csilla házi-

hangversenye 

ápr. 18. kedd Orosz Csaba házihangversenye 

ápr. 19. szerda Farkas Orsolya házihangversenye 

ápr. 21. péntek Tücsök hangverseny 

ápr. 25. kedd Palotás-Tóth Eszter házihangversenye 

ápr. 26. szerda Szentpéteri Ildikó házihangversenye 

ápr. 28. péntek Gulyás-Szabó Krisztián és Tóth Levente házihangversenye 

máj. 6. szombat Anyák napja - Orgovány 

máj. 8. hétfő Tanári hangverseny TNM 3 

máj. 10. szerda Cselló tanszaki hangverseny 

máj. 11. csütörtök Gedai Anett és Szécsi Andrea házihangversenye 

máj. 12. péntek Jelentkezési lapok leadásának határideje 
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máj. 13. szombat Házi népdaléneklési verseny 

máj. 16. kedd Cselló tanszaki hangverseny 

máj. 18. csütörtök Mese-zene koncert, hangszerbemutató, nyílt nap  

máj. 19. péntek Mese-zene koncert, hangszerbemutató, nyílt nap  

máj. 20. szombat „Muzsikáljunk együtt” fesztivál - Orgovány 

máj. 22. –jún. 2-ig év végi meghallgatások, záróvizsgák 

jún. 5. hétfő vizsga pótnap 

jún. 6. – 9-ig adminisztrációs napok 

jún. 12. hétfő utolsó tanítási nap 

június 12., 13., 14. Tanévzáró ünnepélyek 

jún. 15. és 16. 1400-1800 beiratkozás a 2023-24-es tanévre 

jún. 19. – 23-ig házi zenei tábor 

jún. 19. – 23-ig  bizonyítványok leadása 

jún. 27. kedd                900 tanévzáró értekezlet 

jún. 28. szerda csapatépítő tréning - kirándulás 

 

Kapcsolat a közismereti iskolákkal 

Állandó, jó kapcsolatot tartunk a közismereti iskolákkal, a társintézményekkel, vezetőik-

kel, az énektanárokkal, a hozzánk gyermekeiket járató pedagógusokkal, kérve segítségüket a 

tehetségkutatásokhoz, a zeneoktatás támogatásához. Tanáraink felkészítik növendékeiket a kü-

lönböző iskolai rendezvényeken történő szereplésekre, lehetőség szerint maguk is részt vesz-

nek azokon. Az iskolák vezetőit, pedagógusait hívjuk koncertjeinkre, évzárónkra. 

Ebben az évben is kihelyezett osztályokat indítunk: 

- Református Általános Iskola zongora, hegedű, fa-és rézfúvós, szolfézs, előképző 

- Piarista Általános Iskola zongora, hegedű, fafúvós, szolfézs, előképző 

- Vásárhelyi Pál Általános Iskola zongora, hegedű, gordonka, szolfézs, előképző 

- Zrínyi Ilona Általános Iskola szolfézs, előképző 

- Arany János Általános Iskola szolfézs, előképző 

- Szent Imre Általános Iskola zongora, gordonka, fafúvós, szolfézs, előképző 

- Lánchíd Utcai Sport szolfézs, előképző 

    Általános Iskola  

- Petőfi Sándor Gyakorló Ált. Iskola hegedű, fafúvós, szolfézs, előképző 

- Móra Ferenc Általános Iskola hegedű, szolfézs, előkészítő 

- Magyar Ilona Általános Iskola szolfézs előkészítő 

- Orgoványi Általános Iskola zongora, fa-és rézfúvós, szolfézs, előképző 

- Felsőlajosi Általános Iskola szintetizátor, szolfézs, előképző 

Folyamatos a kapcsolatunk a Kodály-iskolával. 

Az iskolákban, óvodákban hangszerbemutató kis hangversenyeket tartunk. 
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Kapcsolat a szülőkkel, a szülői munkaközösséggel 

Építünk a szülőkkel történő együttműködésre, felhasználjuk mind a szülői értekezletek, 

mind a személyes beszélgetések lehetőségeit. Kérjük a szülők segítségét tanulóink otthoni 

munkájának ellenőrzéséhez, a zeneoktatás melletti kiálláshoz, iskolánk díszítéséhez, alapítvá-

nyunk gyarapításához (az 1%-os felajánlásokhoz), szponzorok kereséséhez. Az alapítvány öt-

tagú kuratóriumában három helyet a szülők töltenek be. Számítunk a szülők segítségére tanul-

mányi utazásaink alkalmával, hangversenyeink, egyéb rendezvényeink szervezésekor. A tanév 

első heteiben mindannyian szülői megbeszéléseket tartunk, egy vagy két választmányi tagot 

jelöltetünk. 

A szülői munkaközösség választmányát a tanév folyamán legalább egy alkalommal összehív-

juk, részvételét az iskola életében igényeljük. 

A tanszaki munkaközösségek vezetői 

- billentyűs Gálné Danics Éva 

- vonós Szentpéteri Ildikó 

- akkordikus Ötvös Csilla 

- fafúvós Vincze Tünde 

- rézfúvós Kuna Lajos 

- zeneismeret-, vokális Tary Timótné 

- orgoványi kihelyezett tagozat Pallagi Gábor 

 

 

Külföldi kapcsolatok 

Önkormányzati és tantestületi kezdeményezésre létesítünk külföldi kapcsolatokat, elsősor-

ban Kecskemét testvérvárosaival és a környező országok magyarlakta helységeinek zenei in-

tézményeivel. 

Kapcsolatok: 

- Szlovákia, Galánta - Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny; 

- más európai testvérvárosok; 

- a szászországi Grossenhain, 

- Beregszász. 

 

 

 

Kecskemét, 2022. október 13. 

   

 

 Miklósné Faragó Csilla 

 intézményvezető 


