
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján

039991
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.

OM azonosító: 039991
Intézmény neve: Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.
Székhelyének megyéje: Pest
Intézményvezető neve: Buka Enikő
Telefonszáma: 28/420572
E-mail címe: titkarsag.chopinzeneiskola@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.10.11.

Fenntartó: Dunakeszi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Eich László
Telefonszáma: 0630/626-6464
E-mail címe: laszlo.eich@kk.gov.hu
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Alapfokú
művészetoktatás

1 689 479 0 0 54 39 0 0 30 0,00 13 12

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Darabsz
ám

1-4.
évfolyam

on

5-8.
évfolya

mon
(ált.

iskolába
n,

gimnázi
umban)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában, szakiskolában,
készségfejlesztő iskolában, illetve
szakgimnázium nem szakképző

évfolyamán

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
eti

iskolába
n

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál,

utazó
gyógype
dagógus
i, utazó
kondukt

ori
hálózat,
kiegészí

tő
nemzeti

ségi
nyelvok

tatás
feladatn

ál

Fejleszt
ő

nevelés-
oktatásb

an

Összese
n

(o01+…
+o04+o
06+…+

o13)közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakmai
gyakorl

ati

elméleti gyakorl
ati

összese
n

ebből
szakköz
épiskola
két éves
érettségi

re
felkészít

ő évf.

tárgyat tárgyat
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tanít tanít foglalkoztatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15

Részmunkaidős 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 54

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039991

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039991&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Zeneiskolánkban a felvételi meghallgatásokat 2 részletben tartjuk. Május hónapban a szolfézs előképzőseink számára rendezünk

hangszeres felvételit. Ez az alkalom zártkörűen kerül meghirdetésre, az érintett növendékeinket egyéni levélben értesítjük a

hangszeres felvételi időpontjáról. A nyilvános, minden jelentkező számára elérhető felvételire általában júniusban kerül sor.

Erre az alkalomra elsősorban a szolfézs előképző osztályba várjuk a 6-7 éves gyermekek jelentkezését. Egyéni érdeklődés és a

szolfézs felvételi bizottság javaslata esetén hangszeres felvételire is van lehetőség ezen a napon.

 

Összesenb
ől lány Összesen Gyermekek, tanulók száma

eb
bő

l

leány

más településről bejáró

egész napos iskolai oktatásban részesül

váltakozó (de-du) oktatásban részesül

összevont osztályba járó

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő

napközis tanuló

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő

évfolyamismétlő (s14+s15)

eb
bő

l leány

eredményesen végzett, de ismétel

évfolyamismétlésre utasított

magántanuló

ebből sajátos nevelési igényű

otthont nyújtó ellátásban részesülő

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött

szakgimnáziumból jött

szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából  jött

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte

utolsó éves

egy idegen nyelvet tanulók száma

kettő idegen nyelvet tanulók száma

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma

nyelvoktatásban nem részesül

nyelvoktatás alól felmentett

tandíjas

térítési díjas

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

kezdő évfolyamos tanulók száma

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
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A nyilvános felvételi időpontját minden évben, általában május első felében tesszük közzé, mely minden fontos információ

kíséretében elérhető honlapunkon: www.chopinzeneiskola.hu

 

A helyszíni adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a felvételi jelentkezést a tájékoztatóban leírtak szerint elektronikusan

kérjük megtenni!
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Intézményünkben a szolfézs előképzőbe, illetve a hangszeres szakokra felvételt nyert jelentkezők listáját minden adott évben

legkésőbb június 30-ig helyezzük ki a zeneiskola hirdetőtáblájára, illetve elérhetővé tesszük honlapunkon is. Ezzel együtt

tájékoztatjuk a felvételt nyert jelentkezőket a főtárgytanároknál történő beiratkozási kötelezettségeikről. A felvételi eredmények

nyilvánosságra hozatalát követő beiratkozási kötelezettség mellett minden alkalommal felhívjuk növendékeink figyelmét arra is,

hogy azzal hitelesítik beiratkozásaikat, ha megjelennek a szeptemberi órabeosztáson és az első tanítási órán.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A Dunakeszi Tankerületi Központ fenntartásában működő Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

alapdokumentumában meghatározottak szerint az iskola maximális létszáma: 700 fő.
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Zeneiskolánkban a 2018/2019. tanévre megállapított térítési díjak és tandíjak összegei, továbbá az igénybe vehető

kedvezmények mértéke honlapunkon tekinthető meg:

 

https://chopinzeneiskola.wordpress.com/2018/10/08/teritesi-dij-es-tandij-befizetesek-2018-oktober-8-tol/

 

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Fenntartói ellenőrzés időpontja: 2014. július 23.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ törvényességi vizsgálata a jogszabályi feltételeknek megfelelő működés tárgyában.

 

Az ellenőrzés célja: megállapítani azt, hogy az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e, illetve feltárni az

esetleges eltéréseket.

Az ellenőrzés tárgya: az intézmény szakmai működése és a személyi feltételek biztosítása.

 

1. ellenőrzési szempont - osztály- és csoportlétszámok:

Naplók és az összesített adatok egyeznek, bizonyos csoportok létszámához fenntartói engedély kérése szükséges.

 

2. ellenőrzési szempont - kötelező eszközök és felszerelések megléte:

Hangszerek, bútorok, egyéb eszközök rendben. Ezek egy része javításra, felújításra szorul.

 

3. ellenőrzési szempont - képesítési feltételeknek való megfelelés:

Minden pedagógus végzettsége rendben, az adott tantárgy oktatására jogosít.

 

 

 

Fenntartói törvényességi ellenőrzés (Dunakeszi Tankerületi Központ) időpontja: 2018. augusztus 28.

 

Az ellenőrzés célja a KRÉTA-ban rögzített adatok és az egyéni és csoportnaplók koherenciájának vizsgálata volt az alábbi

szempontok szerint:

- a tantárgyfelosztás alapján jóváhagyott csoportok naplóinak kitöltésének szabályszerűsége

- a tantárgyfelosztásban található csoportok papír alapon kitöltött naplóinak a KRÉTA rendszerben tárolt adatokkal való

megfelelése

 

Az ellenőrzés során minden intézményre vonatkozó általános megállapításokat tett az ellenőrző bizottság, majd szintén
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általánosságban javaslatokat fogalmaztak meg az intézmények számára a KRÉTA adatbeviteli és naplóvezetési gyakorlatához, a

tanügyigazgatási dokumentumok szabályszerű kitöltése és az egyes dokumentumok koherenciájának megteremtése érdekében.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A Frédéric Chopin Zeneiskola épülete hétköznap reggel 7.00 órától este 20.15-ig tart nyitva.

Szombatonként a nyitva tartási idő: 8.00-14.00.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

2018. október 1. hétfő 18.00 – helyszín: Gödöllői Királyi Kastély Lovarda

Kosztümös Díszhangverseny a Zene világnapja tiszteletére

 

2018. december 17. hétfő 18.00 – helyszín: Gödöllői Királyi Kastély Lovarda

A F. Chopin Zenei AMI adventi hangversenye

 

2019. február 9. szombat 15.30 és 19.00 – helyszín: Művészetek Háza Gödöllő

A F. Chopin Zenei AMI tanárainak vidám farsangi műsora

 

2019. február 21. csütörtök 18.30 – helyszín: Gödöllői Királyi Kastély Lovarda

A Scarsdale High School Orchestra és a F. Chopin Zenei AMI együtteseinek hangversenye

 

2019. március 19. kedd – helyszín: Zeneiskola hangversenyterme

Bach Mindenkinek Fesztivál 2019

Tokos Zoltán gitárművész továbbképzése, majd hangversenye (Bach szvitek átiratai gitárra)

 

2019. március 20. szerda – helyszín: Gödöllői Királyi Kastély, Díszterem

Bach Mindenkinek Fesztivál 2019

A F. Chopin Zenei AMI tanárainak Bach estje

 

2019. március 21. csütörtök 16.00 – helyszín: Zeneiskola hangversenyterme

Bach Mindenkinek Fesztivál 2019

Bach vetélkedő, kvízjáték

 

2019. május 5. vasárnap 17.00 – helyszín: Gödöllői Királyi Kastély Lovarda

Anyák napi ajándékkosár

A F. Chopin Zenei AMI zenekarainak és együtteseinek hangversenye ifjú szólisták közreműködésével

 

2019. május 29-30. szerda-csütörtök

Művészeti alapvizsga hangversenyek

 

2019. június 13. csütörtök 17.00 - helyszín: Mezőgazdasági Gépmúzeum

A F. Chopin Zenei AMI tanévzáró hangversenye, bizonyítványosztás

 

2019. június 17-23.

„Zene és társművészetek” tábor

 

2019. június 22. szombat 10.00-18.00

CHOPIN OPEN – A F. Chopin Zenei AMI nyitott családi napja             

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Pest Megyei Kormányhivatal 2014.04.10. 2014.04.10. Hatósági ellenőrzés
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés - 2017. február 18.

 

Az ellenőrzés során a kompetenciák 5 szempont alapján kerültek értékelésre. Ezekben a kiemelkedő területeket pozitívan

értékelték a tanfelügyelők, fejleszthető terület csak csekély mértékben került megjelölésre.

 

Az indikátorok szintén 5 fejezetben és az előírás szerinti al-szempontok alapján kerültek értékelésre. Ezek szinte mindegyikében

a "jellemző", a "teljes mértékben jellemző" illetve a "teljes mértékben teljesül" megállapítások szerepelnek. A tanfelügyelők

személyes értékelésükben, megfogalmazásaikban, megjegyzéseikben nagyon pozitív képet rajzoltak az intézményvezetőről.

 

 

 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés - 2017. szeptember 29.

 

Az ellenőrzés célja, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása

által, hogy a köznevelési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében, valamint a

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési tervben foglaltakat.

 

Az intézményellenőrzés az alábbi területekre terjedt ki:

a) pedagógiai folyamatok,

b) személyiség- és közösségfejlesztés,

c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,

d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,

e) az intézmény külső kapcsolatai,

f) a pedagógiai működés feltételei, valamint

g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos

szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.

 

Az ellenőrzés dokumentációjában legnagyobb részben az alábbi, pozitív megállapítások szerepelnek:

"megvalósul, megfelel, teljes mértékben koherens, helytálló, teljes mértékben megvalósul, kiemelkedően megvalósul,

egyértelműen megvalósul, kiemelkedően jellemző"

 

Néhány idézet a megállapításokból, jellemzésekből:

 

"Hagyományos zenepedagógiai módszereket alkalmaznak, nyitottak az új módszerekre."

 

"Pedagógiai munkájuk a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálja."

 

"Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az

egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. A tanuló eredményeiről

fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének." Mindez a tehetséggondozás keretében

valósul meg.

 

"Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát."

 

"A pedagógusok a tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat

alkalmaznak az intézményben. A közösségfejlesztési feladatokat kiemelkedő módon valósítja meg az intézmény."

 

"Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. Kiválóra minősített akkreditált

tehetségpont."

 

"Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző. A munkaközösségek hatékonyan

együttműködnek."
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"Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság

jellemző."

 

Utolsó frissítés: 2018.10.11.

 

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

Az első minősítés éve: 2007

Előképző évfolyamok: 2

Alapfokú évfolyamok: 6

Továbbképző évfolyamok: 4

 

2018/2019. tanév:

Előképző évfolyamok: 2

Alapfokú évfolyamok: 6

Továbbképző évfolyamok: 4
 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

Az országos és megyei versenyeken való részvételt a következő pontban tesszük közzé.

 

Rendezvényeken és kiállításokon történt közreműködések a 2017-2018. tanévben:

 

2017. szeptember 9. - Művészetek Háza Gödöllő

A NoVo Café teraszán a Forest Dixie Band lépett fel a Belvárosi napok jazz színpadának vendégeként.

 

2017. szeptember 18-22. - Levendula Galéria

Az Ars Sacra Fesztivál keretében tanáraink, számos szólista növendékünk, valamint népi hangszeres együtteseink szerepeltek.

 

2017. szeptember 24. - Gödöllői Királyi Kastély

A X. Gödöllői Vadásznap záróeseményeként a Forest Dixie Band lépett fel a Kastély Díszudvarán.

 

2017. szeptember 29. - Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda

A 90 éves Gödöllői Védőnői Szolgálat tiszteletére rendezett konferencián a Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese muzsikált.

 

2017. szeptember 30. - Művészetek Háza Gödöllő

Az Arpeggio Gitárzenekar "Best of Koncert" című hangversenyén az elmúlt 25 év tánctételeiből játszott, melyen zeneiskolánk

növendékei is közreműködtek.

 

2017. október 2-án a Szent István Egyetem külföldi hallgatói számára rendezett tanévnyitóján a népzene tanszakunk növendékei

és tanárai szerepeltek.

 

2017. október 13-14 - Nagyrőce (Szlovákia)

Zeneiskolánk testvériskolánk meghívására vendégszerepelt a szlovákiai Revúca Művészeti Iskolájában.

 

2017. október 15. - Művészetek Háza Gödöllő

A nyugdíjasok köszöntésére rendezett alkalmon a Cipóriska és a Cibri Énekegyüttesek mellett citerás triónk is fellépett.

 

2017. október 31. - Evangélikus templom

A Reformáció 500 éves emléknapja alkalmából megtartott ünnepi istentisztelet keretében növendékeink fúvós kvartettel
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kísérték az Evangélikus és a Református Gyülekezet Kórusának szolgálatát. Az erre az alkalomra elkészített Luther-rózsa

átadásának pillanataiban pedig növendékeink trombitamuzsikája szólt a templom tornyából.

 

2017. november 24. - Göd

A Gödi Németh László Zenei AMI meghívására az Arpeggio Gitárzenekar adott hangversenyt több fúvós, vonós és énekes

növendékünk, valamint a Cibri énekegyüttes közreműködésével.

 

2017. november 24. - Nagyrőce (Szlovákia)

Testvériskolánk fennállásának 65. évfordulója tiszteletére rendezett jubileumi hangversenyen tanári karunk küldöttsége

vendégszerepelt a Szlovákiai Nagyrőcén.

 

2017. december 2. - Budapest

A Zenetanárok Társasága által szervezett "Kezdők zongoratanítása" című Szakmai Fórumon egy előképzős növendékünk

képviselte iskolánkat.

 

2017. december 8. - F. Chopin Zeneiskola, Nagyterem

Több mint 80 növendékünk 14 csapatának részvételével Kodály vetélkedőt rendeztünk. A 135 éve született és 50 éve elhunyt

KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967) tiszteletére szervezett vetélkedő témája a zeneszerző, zenetudós és zenepedagógus életútja

volt.

 

2017. december 8. - Török Ignác Gimnázium

A Lumniczer nap keretében nyugalmazott orvosokat köszöntöttek a Karácsony közeledtével. A Dr. Lumniczer Sándor

Alapítvány és a Gödöllői Kistérségi Orvosi Egyesület hagyományos rendezvényén 4 zongorista, 1 gitáros, valamint egy hegedűs

növendékünk, továbbá a Cibri énekegyüttes lépett fel.

 

2017. december 14. - F. Chopin Zeneiskola, Nagyterem

Növendékeink karácsonyi műsora a Gödöllői Mesék Háza Óvoda csoportjai részére.

 

2017. december 15. - Premontrei Szent Norbert Gimnázium

A Premontrei Gimnázium adventi hangversenyét zeneiskolánk Fuvolaegyüttesének közreműködése is színesítette.

 

2017. december 17. - Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda

Advent az Arpeggio Gitárzenekarral - A Gitárzenekar szólistáiként zeneiskolánk növendékei léptek fel, tovább közreműködött a

Cibri énekegyüttes.

 

2017. december 19. - Művészetek Háza Gödöllő

A Művészetek Házában rendezett nemzetközi fotókiállításon a Cibri énekegyüttes adott műsort.

 

2017. december 24. - Szentháromság templom

A templomban megrendezett karácsonyi hangversenyen zeneiskolánk növendékei is közreműködtek.

 

2018. január 28. - Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Tura

XII. Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertje - Közreműködtek: Unger Balázs tanár úr és tanítványai.

 

2018. február 9. - Gödöllői Református Líceum

A Líceumi farsang forgatagában a Csenderes és a Piros Hetes együttesek léptek fel.

 

2018. február 18. - F. Chopin Zeneiskola, Nagyterem

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány Aladár napi művészeti estjén a korábban díjazott művésztanáraink

növendékei léptek fel.

 

2018. február 22. - Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola

A Montágh Iskola farsangi zenés műsorában növendékeink állatokat megszemélyesítő zeneművekkel kedveskedtek a
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gyerekeknek.

 

2018. március 8. - Művészetek Háza Gödöllő

A februári alapítványi esten nagy sikert aratott „Cirmitorisz” – Variációk egy magyar gyermekdalra című, tanáraink által

előadott műsorszámot városunk vezetése felkérte a „Nőnapi Ajándékkosár nemcsak hölgyeknek” jótékonysági estjein való

közreműködésre.

 

2018. március 10. - Török Ignác Gimnázium

Az Arpeggio Gitárzenekar szervezésében megvalósult IV. Regionális Gitárzenekari Fesztiválon a Frédéric Chopin Zenei AMI

gitárzenekara is fellépett.

 

2018. március 15. - Gödöllő, Főtér

A városi ünnepi műsoron közreműködött a Piros Hetes együttes.

 

2018. március 22. - A Zeneakadémia felkérésére

Az EFOP képességfejlesztő modulok órai bemutatásának felvételein a Cipóriska énekegyüttes vett részt.

 

2018. március 24. - Gödöllői Waldorf Általános Iskola

A Waldorf Iskola reneszánsz estjén léptek fel növendékeink.

 

2018. március 24.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által megrendezett továbbképzésen a Cibri énekegyüttes lépett fel.

 

2018. március 24. - Művészetek Háza Gödöllő

Nyugdíjasok részére rendezett alkalmon közreműködött a Cibri énekegyüttes.

 

2018. március 25. - Szentháromság templom

Virágvasárnap alkalmából a F. Chopin Zenei AMI magánének tanszaka nagy sikerű húsvéti koncertet adott.

 

2018. március 29. - Gödöllői Városi Könyvtár

S. Fehér Anna és az Erdei Kézműhely Alkotócsoport kiállításának megnyitóját növendékeink színesítették

furulyamuzsikájukkal.

 

2018. március 29. - Óbudai Társaskör

Az Arpeggio Gitárzenekar nagyszabású koncertjén zeneiskolánk tanárai és növendékei is közreműködtek.

 

2018. április 5. - Budapest

Rohmann Ditta gordonkaművész középiskolásoknak tartott kurzusán zeneiskolánk egyik növendéke is lehetőséget kapott a

részvételre.

 

2018. április 7. - Gödöllői Királyi Kastély

XXX. Tavaszi Emlékhadjárat - a hagyományos Tavaszi Lovas Hadjárat gödöllői ünnepségén közreműködött a F. Chopin Zenei

AMI Ifjúsági Fúvószenekarra.

 

2018. április 10. - Premontrei Auditórium

A F. Chopin Zenei AMI és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium Egyházzenész diákjainak kamarazenei hangversenye

"Harmóniában" címmel.

 

2018. április 13. - F. Chopin Zeneiskola, Nagyterem

Szlovákiai testvériskolánk küldöttsége Nagyrőcéről érkezett hozzánk. Drámaelőadással, tánccal és képzőművészeti kiállítással

színesített hangversenyük kellemes tavaszi zenei élmény volt.

 

2018. április 15. - Papp László Budapest Sportaréna
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A XXXVII. Országos Táncháztalálkozón fellépett a Cibri énekegyüttes, a gyimesi dallamokat játszó furulya-gardon együttes, a

Csenderes együttes, valamint a Piros Hetes együttes.

 

2018. április 16. - F. Chopin Zeneiskola, Nagyterem

Hangszerbemutató koncert a szolfézs előképzőseink részére a felvételi előkészítéséhez, a hangszerválasztás megkönnyítéséhez.

 

2018. április 23-26. - Brandýs nad Labem (Csehoszág)

A Frédéric Chopin Zenei AMI Ifjúsági Vonószenekara fúvós közreműködőkkel kiegészülve vendégszerepelt Gödöllő cseh

testvérvárosában, a helyi művészeti iskola meghívására.

 

2018. május 7. - Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola

Zeneiskolánk növendékei hangszerbemutató koncertet adtak a Montágh Iskola növendékeinek.

 

2018. május 18. – Kávéházak éjszakája Gödöllőn, a Mi újság V.An? irodalmi kávézóban

A Swing, Ragtime és Blues jegyében meghirdetett esti programon közreműködött a Swinging kvartett, valamint további,

jellemzően jazz tanszakos növendékeink.

 

2018. május 18. - Veresegyház

A 15. alkalommal megrendezett „Magyar zeneszerzők műveinek hangversenyén” iskolánkat egy zongorista növendék

képviselte.

 

2018. május 29. - Gödöllői Református Óvoda

Az óvodások számára megrendezett népzenei hangszerbemutatón a Kiscsender együttes szerepelt.

 

A Csenderes és a Piros Hetes népi hangszeres együtteseink 2017 szeptemberétől 2018 májusáig számos további rendezvényt

gazdagítottak műsorukkal: pl. Veresegyházi táncház, Turai adventi koncert, táncházak a Gödöllői Református Líceumban.
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

A megyei illetve regionális, továbbá az országos versenyeken elért eredményeinket folyamatosan közzétesszük zeneiskolánk

honlapján, mely az alábbi közvetlen linken érhető el:

 

https://chopinzeneiskola.wordpress.com/category/versenyeredmenyeink/

 
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

A fentebb részletezett, jelentősebb eseményeken túl az alábbi hagyományos rendezvényeink lesznek a 2018-2019. tanévben:

 

2019. április 10. szerda 18.00 – helyszín: Premontrei Auditórium Takács Menyhért terme

Harmóniában – A F. Chopin Zenei AMI növendékeinek és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium Egyházzenész diákjainak

kamarazenei hangversenye

 

2019. május 7. kedd 14.00

Hangszerbemutató koncert a felvételizők részére

 

2019. június 22. szombat – helyszín: Zeneiskola hangversenyterme

Múzeumok Éjszakája - Zeneiskolánk is pecsétgyűjtő helyszín a városi gyermekprogram egyik állomásaként.

Tervezett program: hangszerbemutató koncert, zenés játékos vetélkedő.
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Zenekaraink és együtteseink rendszeresen részt vesznek a város társadalmi eseményein zenei közreműködésükkel. Állandó

partnerei vagyunk a Művészetek Háza, a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Városi Könyvtár, a Gödöllői Királyi Váró,

Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és még sok más intézmény rendezvényeinek. Rendszeresen részt

veszünk műsorszámainkkal kiállítás megnyitókon, továbbá az önkormányzat felkérésére városi ünnepségeken, díjátadó

eseményeken.
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Növendékegyütteseink:

 

Kamaracsoportok, együttesek: Klarinét Kvartett, Fuvolaegyüttes, Kórus, Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese, Swinging Kvartett

 

Népi énekegyüttesek: Búzamagocska Énekegyüttes, Cibri Énekegyüttes, Cilibri Énekegyüttes, Cipóriska Énekegyüttes,

Gödöllei Legények, Kalapos Énekegyüttes, Csenderes együttes

 

Zenekarok: Gitárzenekar, Gyermek Vonószenekar, Ifjúsági Vonószenekar, Ifjúsági Fúvószenekar

 

Utolsó frissítés: 2018.10.11.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2018. október 11.

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039991-0

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039991-0
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039991-0
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