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Fenntartói értékelés

a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó

(6900 Makó, Szent Jarros tér 30., OM 03954l)

2O1 6/2017 -es tanévéről

A Magán Alapfoku Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó íenntartőja2Dt7
augusztusában értékelte az íntézményben folyo pedagógiai-szakmai munka eredményességét,

valamint aztntéz,mény pedagógiai programjában meghatarozott feladatok végrehajását.

Jelen értékelés megállapításai az igazgatő tanév végi beszámolója, valamint az tntéznényben
lefolytatott ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. Az értékelésre a 20ll. évi CXC. törvény, a

Nemzeti köznevelésről 83§-anak (2)bekezdés h) pontja atapjan került sor.

A fenntartóval a20l6l2017-es tanév lezárását követően azigazgatő átfogő, részletes besziámoló

keretében ismertette az intézmény tevékenységét, működését, eredményeit.

1. Az oktatási intézmény 23. tanéve sikeres és eredményes volt.
2. Az intézmény törvényesen, hatékonyan, pedagógiai - szakmai munkáját tekintve

eredményesen működik 8 feladatellátasi helyen.
3. A 20l6/2017-es tanév előkészítése érdekében, a szakképzésben végbemenő törvényi

változások miatt Alapító Okirat módosítiás vált szükségessé az oktatási tevékenység
follatasa céljából, melyre 2016. május 25-én került sor. A módosításoknak megfelelően
2016. szeptember 1. napjával az intézmény működési engedélye, nyilvántartásba vételi
adatai módosultak.
Az intézmény típusa szakgimnáziumra, alapfeladata szakgimnáaiumi nevelés-oktatásra
váItozott. A 150/2012 (VII.6.) Kormányrendelet l.sz. Melléklete alapján bevezetésre

került a szakképesítések módosult azonosítószámai és megnevezései.

4. Az alapítő okirat módosítással szrikségessé vált a Szakmai Program átdolgozása a
2ol7/20l8-től tanulmányokat kezdő tanulók számára, azonban a szakképzési
kerettantervről szóló 3012016 (VIII.31) NGM rendelet megjelenésének időpontja ezt csak
később a 20I6l20l7-es tanév folyamán tette lehetővé, ezért ennek benyújtása a
Kormányhivatal felé a következő tanév előkészítése érdekében benyújtott alapító okirat-
módosítással együtt történt meg. A dokumenfumokat az Átézmény összhangba hozta,
azok a hatályos j ogszabályokban meghatarozottaknak megfelelnek.
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5. Az OKJ vizsgáztatás tekintetében az intézmény sikeresen bonyolította le prárhuzamosan a

komplex és a kimenő rendszerben zajló moduláris vizsgáztatást, ahogyan a tanulók
felkészítését is.

A pedagógiai - szakmai munka eredményességének értékelése

1. Az ntézmény komoly, stabil tanulói létszámmal rendelkezik és rendkívül nagy térségi

igényt lát el 936 tanulót oktatva.

2. Működése össáangban van alapító okiratával, feladatellátása összhangban van
Pedagógiai Programja célkitűzéseivel mind az alapfokú művészetoktatás, mind a
szakkepzés tekintetében.

3. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményen belüli
szátma (86 fő) míatt az intézmény meghatétrozó szerepet tölt be a tanulók közötti
esélyegyenlőség biztosításában. Nagy hangsúlyt helyez locélkitűzése megvalósítására
minél több telephelyre eljutva, minél több gyermek szátmfua biáosítsa a
művészetoktatásban való részvételt.

4. A pedagógiai munka eredményességét, színvonalát mutatja, és az esélyegyenlőség
megvalósítását segíti elő a sajátos nevelési igényű növendékekkel (57 fo) való hatékony
foglalkozás a differenciált készségfejlesztés módszereinek alkalmazásával.

5. Az intézmény éves munkaterve alapján szervezi a szakmai tevékenységét. Megfelelő
tantárgyfelosztás és órarend birtokában dolgozik precizen, ugyanakkor a partneri igónyek
lehető legteljesebb körének figyelembevételével, a lehető legnagyobb rugalmassággal, és

hatékonysággal, a humán és a tárgyi erőforrások gazdaságos felhasználásával.
6. Az iskola munkájának eredményességét a tanarok munkájan és a tanulók teljesítményein

keresátil értékeli a fenntartó.

A szakmai munka eredményességének fbbb mutatói
- a tanulóílelszám stabilitása,

- amagas (4,75 feletti) tanulmányok átlagok, szaktanári és igazgatői dicsóretek maga§

száma,
- a tanulók versenyeredményei zeneművészeti területen megyei, regionális és

nemzetközi szinte, képzőművészeti tanszakon térségi, megyei és országos szinten,

- a versenyek alkalmával a tanárok felkészítő munkáját elismerő díjak száma, aránya (7

díj),
- Makó Város Önkormányzata és Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány áIta|

kimagaslóan eredményes pedagó giai munkáért adományozott pedagó gus-kitüntetések,

- a szakiranyban továbbtanuló növendékek száma,
- az OKJ vizsgák színvonala, eredményessége, vtzsgaátlaga.
Ezeket áttekintve kiemelkedően magas szakmai színvonalról tesz bizonyságot az
intézmény.
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7. Az intézmény tanulói mellett a tanévben elért kimagasló nemzelközi zenekari
versenyeredmény (Kiemelt I. hely - Moszkva) az oktatás magí§ szakmai igényét, a stabil,
következetes, rendszeres pedagógiai és felkészítő munkát, a kiváló szaktanárt
felkészültséget trámasztj ák aIá.

8. A tanulók számára az intézmény sokszínű, változatos tanórán kí\rtili elfoglaltságokat
biáosít. (Bemutatók, fellépések, koncertek, ténchárak, táborok, gálák.)

9. Az intézmény tevékenységének meghatarozó eleme a közösségfejlesztés, amely
megvalósul a tánccsoportok szintjén, és a zenekarok működésében követhető nyomon. Az
intézmény egyik kiemelkedő erőssége.

10. Az iskola sikeresen, eredményesen leszervezte, megtartotta munkatervébe foglalt
tradicionális rendezvényeit. (Újévi Koncert, Augusztus 20-ai Nemzetközi Fúvószenekari
Talrálkozó)

II. Az intézmény sokrétű feladatellátásával térségi szinten komoly partneri kapcsolatokat
ápol, meghatároző részt vállal a térség kulturális életében. Szorosan együttműködik a

helyi önkormányzatokkal, telephelyi és telephelyein kívüli térségi iskolákkal, óvodákkal,
a térségi kulturrális intézmérryekkel, civil szervezetekkel, vallalkozásokkal, cégekkel.

Összefoglalva atapasztalatokat megállapítható, hogy a}.lagán Alapfoku Művészeti Iskola és

Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó a 20l6l2017-es tanévben - az előző ével<hez

hasonlóan - nagyon eredményesen végezte szakmai-pedagógiai munkáját, a Pedagógiai
Programban és a Munkatervben meghatfu ozott feladatok végrehaj t ásáv al.

Makó, 2017. augusztus 30
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