Intézményi tájékoztató

1. Iskolánk adatai:
Név: Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 53.
Telefon: 29/320-924
Igazgató: Hofbauer-Mezei Márta – 06-30/792-9018
Igazgatóhelyettes: Lassánné Balogh Andrea – 06-30/ 670-9079
Iskolatitkár: Sárdi Gizella – 06-30/792-9072
OM azonosító: 040039
Fenntartó: Monori Tankerületi Központ
Cím: 2200 Monor, Petőfi S. u. 34.
Tankerületi igazgató: Dr. Hrutkáné Molnár Monika

2. Beiratkozás:
 „Régi” növendékeink számára május hónap folyamán történik
beiratkozási lap kitöltésével. A térítési díj befizetése október 20-ig
esedékes.
 Új növendékeinket szeptember első hetében várjuk órabeosztással
egybekötött beiratkozásra.

3. Fenntartó által engedélyezett csoportok:
Intézményünkben elsősorban egyéni hangszeres oktatás folyik. A hangszeres
képzést azonban csoportos elméleti oktatás (szolfézs, zenetörténet, jazzelmélet) teszi teljessé.

Növendékeink

számához

igazodnak

a

csoportos

foglalkozások,

egy

csoportban minimum 8, maximum 15 fő tanul. Ez alapján ebben a tanévben 13
szolfézscsoport, 2 zenetörténet, 1 jazz-elmélet csoport működik iskolánkban.

4. Vizsgálatok, ellenőrzések:
A Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2007-ben esett át az országos
minősítési eljáráson, ahol „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” lettünk.

5. Iskolánk nyitvatartása:
Hétfő – Péntek: 9.00 – 19.00
Titkárság nyitvatartása:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

10.00 – 18.00

9.00 – 16.00

9.00 – 16.00

10.00 – 18.00

9.00 – 15.00

6. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége:
MUNKAKÖR
hegedűtanár
hegedűtanár
furulya, fuvolatanár
furulya, klarinéttanár
furulya, trombitatanár
zongoratanár, korrepetítor
zongoratanár, korrepetítor

zongoratanár, korrepetítor
zongoratanár, korrepetítor

HÁNY FŐ?
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

VÉGZETTSÉG
zeneiskolai hegedűtanár
zeneiskolai hegedűtanár
fuvolatanár
klarinéttanár, kamaraművész főiskola
jazztrombita előadóművész, tanár

VÉGZETTSÉG SZINTJE
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola

1 fő
1 fő

zongoratanár, előadó és
kamaraművész
zongoratanár, kamaraművész

főiskola
főiskola

1 fő

zeneiskolai zongoratanár, ének-zene
alapszakos szakember,(karvezetés
szakirány)

főiskola

1 fő

orgonaművész-tanár és zeneelmélet
tanár

egyetem

zongoratanár, korrepetítor
gitár, jazzgitár tanár
gitártanár

1 fő
1 fő
1 fő

jazzgitártanár
jazzgitártanár

1 fő
1 fő

jazzongora tanulmányok - alapképzés
jazzbőgő előadóművész, tanár
okleveles gitártanár
viselkedéselemző (pszichológia),
folyamatban: zeneművészeti főiskola
zeneművészeti főiskola folyamatban

magánének
szolfézstanár

1 fő
1 fő

magánénektanár, ének-kamaraművész főiskola
ének-zene, karvezetés tanár
főiskola

1 fő
1 fő

karnagy, ált.isk. ének-zenetanár,
zeneiskolai szolfézstanár
ütőhangszer tanár, kamaraművész

szolfézstanár
ütőhangszer tanár

érettségi
főiskola
főiskola
egyetem
érettségi

főiskola
főiskola

7. Betöltött munkakörök alapján a nevelést oktatást segítők száma és iskolai
végzettsége:
HÁNY FŐ?

MUNKAKÖR
iskolatitkár

VÉGZETTSÉG

1

gyors- és gépíró

VÉGZETTSÉG
SZINTJE
érettségi

vonós,
pengetős főiskola
hangszerkészítő,
javító

hangszerkarbantartó 1

8. Évfolyamok száma:
Intézményünkben az oktatás a következő évfolyamokon működik:
Előképző
Hek1. Hek2.

Továbbképző

Alapfok
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tk7.

Tk8.

Tk9.

Tk10.

Az alapfok 6. évfolyamáról továbbképzőbe MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA letétele után
lehet lépni, továbbképző 10. osztály végén a zeneiskolai tanulmányok MŰVÉSZETI
ZÁRÓVIZSGÁVAL fejeződnek be.

9. Országos, nemzetközi, megyei, területi bemutatókon, versenyeken való
részvétel, eredmények:
Intézményünk minden évben képviselteti magát különféle hangszeres
versenyeken, rendezvényeken, bemutatókon.
Rendszeres fellépők vagyunk az alábbi rendezvényeken:
 Ceglédi Kamarazenei Verseny (rendszeresen nívódíjban részesül
kamaracsapatunk)
 Regionális Zongoraverseny (Gomba, Maglód) – 2-3 arany, több ezüst és
bronzminősítés
 Rézfúvós Minikupa Vecsés – minden évben I. díj
 Gyáli Kamarazenei Találkozó
 Országos Fuvolaverseny – legutóbb versenyzőnk a Pest megyei
előválogatóig jutott
 Múzsák Művészeti Nap - Dabas

10. Saját rendezvényeink, hagyományaink:
 Zenei Világnapi Koncert – október 1.
 Zenei klubok
 Mikulás-napi kiskoncert óvodásoknak
 Karácsonyi hangverseny
 Növendékhangversenyek
 Tücsökkoncert
 Kamarazenei Fesztivál
 Tanári Koncert

 Évvégi Gálakoncert

11. Helyi kulturális életben való szerepvállalás:
Iskolánk kiváló kapcsolatot ápol Üllő Város Önkormányzatával, valamint
városunk más intézményeivel. Az alábbi programokon mindig iskolánk
növendékei vagy tanárai a zenei közreműködők:
 Augusztus 20. – városi ünnepség
 Vargha Gyula Városi Könyvtár kiállítás-megnyitói
 Vállalkozók estje
 Jubiláló házaspárok ünnepe
 Mindenki karácsonya
 Magyar kultúra napja
 Nőnap
 Költészet napja
 Árpád-napok rendezvénysorozat
 Magyar Hősök Napja
 Pedagógusnap
 Utcazenész találkozó

