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A Magan Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó fenntartója 2018

augusztusában értékelte az tntézményben folyó pedagógiai-szakmai munka eredményességét,

valamint azintézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtasát.

Jelen értékelés megállapításai az igazgatő tanév végi beszámolój4 és az intéz.mérryben,

rendezvényeken tett személyes látogatásokon alapulnak. Az é:rrékelésre a 2011,. évi CXC. törvény,

aNemzeti köznevelésről 83§-anak Q)bekezdés h) pontja alapjrán kerüt sor.

A fenntartóva| a2017l20l8-astanév lezárását követően azigazgatő átfogő, részletes beszámoló
keretében i smertette az intézménv tevékenysé gét, működését, eredményeit.

1. Az oktatasi lntézmény 24. tanéve sikeres és eredményes volt.
2. Az intézmény törvényesen, hatékonyan, pedagógiai - szakmai munkáját tekintve

eredményesen működik 8 feladatellátasi helyen.
3. A2017/20l8-as tanév előkészítése érdekében, Alapító Okirat módosítás vált szükségessé,

melyre 2017 . május 25-én került sor. Az elmúlt évek beisko|azá§i tapasztalataí világossá
tették, hogy a Szikszai utcai, valamint a Földeráki Telephelyen megnövekedett az egyént
zeneoktatas kámt az igény, ezért szükségessé vált ezen a területen a felvehető tanulólétszám
emelése. Ezen kívül a szakképzési évfolyamok számát volt sztikséges módosítani. A
módosításoknak megfelelően 2aI7. szeptember L napjával az intézmény működési
engedélye, nyilvrántartasba vételi adatai módosultak.

4. A következő 20l8/20l9-es tanév előkészítése érdekében 2018. május 25-én került sor az
Alapító Okiratmódosítására. A magyarcsanádi iskolavezetőségétől, szülőktől érkező igény
alapjrán, arra reagálva új telephely megnyitása vált sztikségessé. A Fenntartő pozitívan
értékeli az iskola tevékenységei iránti j elentős igénlt.

5. Az iskola rendszeresen elvégzi az alapdokumentumok felülvizsgálatát.2018. május 18-án
fogadtak el a módosított SZMSZ-I, anely a GDPR bevezetése, és a jogszabályi előírás-
változtísok miatt vált sziikségessé.

6. Az OKJ vizsgáztatás tekintetében az intézmény sikeresen bonyolította |e a komplex
vizsgáztatást, ahogyan a tanulók felkészítését is.

A pedagógiai - szakmai munka eredményességének értékelése

1. Az ntézrrtény komoly, stabil tanulói létszámmal rendelkezik és rendkívül nagy térségi
igénl lát el 1025 tanulőt az alapfokú művészetoktatás keretei között 12 tanulót a
zeneművészeti szakképzésben oktatva. Létszátma, ha csekély mértékben is, de növekvő,
mely Hilönösen jól mutatja a szakmai tevékenység magas színvonalát, a szülők és tanulók
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részéről megmutatkozó igényt, miközben a gyermek létszám nem növekszik a

tiársadalomban.

2. Működése összhangban van alapító okiratával, feladatellátiása össáangban van Pedagógiai
Programja célkitűzéseivel mind az alapfoku művészetoktatás, mind a szakképzés
tekintetében.

3. A hátrányos helyzetű és halmozottanhátrányos helyzetű tanulók intézményen belüli száma
(155 ftr) mtatt azintézmény megbatározó szerepet tölt be a tanulók közötti esélyegyenlőség
biztosításában, a tolerancia növelésében, a társadalmi beilleszkedés elősegítésében. A
művészeteken keresztül fokozott nevelőerővel hat. Nagy hangsúlyt helyez fb célkitűzése
megvalósításéramínél több telephelyre eljutva, minél több gyermek szátmára biztosítsa a
művészetokíatásban való részvételt.

4. A pedagógiai munka eredményességét, színvonalát mutatja, és az esélyegyenlőség
megvalósítását segíti elő a sajátos nevelési igén},tí növendékekkel (102 fő) való hatékony
foglalkozas a űfferenciált készségfejlesztés módszereinek alkalmazátsával.

5. Az inténrtény éves munkaterve alapján szervezi a szakmai tevékenységét. Megfelelő
tantargyfelosáás és <irarend birtokaban dolgozik precizen, ugyanakkor a partneri igények
lehető legteljesebb körének figyelembevételével, a lehető legnagyobb rugalmassággal, és

hatékonysággal, a humán és a tárgyi erőforrások gazdaságos felhaszná|ásával.

6. Az iskola munkájanak eredményességét a tanarok munkájan és a tanulók teljesítményein
keresztül értékeli a fe,nntartó.

A szakmai munka eredményességének főbb mutatói
- a tanulóiletszárn stabilitrása,

- amagas (4,61 feletti) tanulmányok átlagok, szaktaniári és igazgatői dicséretek magas

száma, (kivétel a vokális tanszak)
- a tanulók versenyeredményei zeneművészeti területen megyei, regionális és nemzetközi

szinte, képzőműv észeti tanszakon térségi, megyei és országos szinten,

- Makó Város Örrkormányzata és Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány álál
kimagaslóan eredményes pedagógiai munkáért adományozott pedagógus-kittintetések,

- a szakirányban továbbtanuló növendékek szétma,

- M OKJ vizsgak színvonala, eredményessége, vizsgaátlaga.
Ezeket áttekintve kiemelkedően magas szakmai színvonalról tesz bizonyságot az
intézmény.

7. Az intézmény tanulóinak kimagasló nemzetközi zenekari eredményeit, meghívásait
(Fúvószenekari Feszíivál - Horvátország) az oktatás magas szakmai ígényét, a stabil,
következetes, rendszeres pedagógiai és felkészítő munkát, a kiváló szaktantári

felkészültsé get támasúj ák aIá.

8. A tanulók számára az intézmény sokszínű, változatos tanórán kívüli elfoglaltságokat
biztosít. (Bemutatók, fellépések, koncertek, tánchazak, tiáborok, gálák-)
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9. Az tntézmény tevékenységének meghatároző eleme a közösségfejlesztés, amely

megvalósul a tánccsoportok szintjén, és a zenekarok működésében követhető nyomon. Az
intézmény e gyik kiemelkedő erőssé ge.

I0. Az iskola sikeresen, eredményesen leszervezte, megtartotta munkatervébe foglalt
tradicionális rendezvényeit. (Újévi Koncert, Augusztus 20-ai Nemzetkőzi Fúvószenekari
Talákoző) Az Augusztus 20-ai Nemzetközi Fúvószenekari Fesáivál azintézmény 25 éves
jubileuma alkalmából egy világkonferencia is volt egyben szorosan együtfinűködve a

Fúvószenekari Világszövetséggel (WASBE) és a Magyarországi és Közép-Kelet-Európai
Fúvószenekari Szövetséggel, arnely jól mutatja az iskola nemzetközi szintű szakmai
elismertségét. A nagyszabasú rendezvényen Augusztus 17 -20. között több mint 1 0 országot
20 zenekar és karmester képviselt a rendezxényen. Az alapítvány kuratóriuma őszinte
elismerését fejezi ki a világren dezvény professzionális megvalósítasáért.

II. Azintézmény sokrétű feladatellátásávaltérségi szinten komolyparbreri kapcsolatokat ápol,

meghatéroző részt vállal a térség kulturális életében. Szorosan együttműködik a helyi
önkormányzatokkal, telephelyi és telephelyein kívüli térségi iskolákkal, óvodákkal, a

térségi kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozasokkal, cégekkel.
Művészeti részvételével aktív rendszeres szerepet váIlalarendezvényeken, melyek atérség
közösségét gazdagítják, ugyanakkor a résztvevő tanulókat is egy aktív, felelős, építő

szerepv állal ásr a szo cializáI.

Összefoglalva atapasúalatokat megállapítható, hogy aMagánAlapfokú Művészeti Iskola és

Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó a20I7 /20l8-as tanévben - az előző évekhez hasonlóan

- nagyon eredményesen végezte szakmai-pedagógiai munkáját, a Pedagógiai Programban és a
Munkatervben meghataro zott feladatok végrehajtásával.

Makó, 2018. augusztus 30
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