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A Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó fenntartója 2019

augusztusában értékelte az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka eredményességét,

valamint azintézmény pedagógiai programjában meghaározott feladatok végrehajtasát.

Jelen értékelés megállapításai az igazgatő tanév végi beszámolója, valamint az intézményben

lefolytatott ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. Azértékelésre a 20l 1. évi CXC. törvény, aNemzeti
köznevelésről 83§-ának (2) bekezdés h) pontja alapján került sor.

A fenntartóval a20l8l20l9-es tanév lezfuását követően az igazgató átfogó, részletes beszámoló
keretében ismertette az intézmény tevékenységét, működését, eredményeit.

l. Az oktatási intézmény 25.tanéve sikeres és eredményes volt.
2. Az intézmény törvényesen, hatékonyan, pedagógiai - szakmai munkáját tekintve

eredményesen működik l0 feladatelláási helyen-

3, A 20l8l20l9-es tanév előkészítése érdekében 2018. május 25-én került sor az Alapító
Okirat módosítására. A magyarcsanádi iskola vezetőségétől, szülőktől érkező igény
alapján, arra reagálva új telephely megnyitása vált szükségessé. A Fenntartó pozitívan
értékeli az iskola tevékenységei iránti jelentős társadalmi igényt. A telephelyen komoly
létszámmal 72 fővel be is indult az oktatás.

A pedagógiai - szakmai munka eredményességének értékelése

l. Az intézmény komoly, stabil tanulói létszámmal rendelkezik és rendkívül nagy térségi

igényt lát el 1006 tanulőt az alapfokú művészetoktatás keretei között, 23 tanulót a

zeneművészeti szakképzésben oktat.

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

3. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanu|ók intézményen belüli száma
(153 fő) miatt az intézmény meghatározó szerepet tölt be a tanulók közötti esélyegyenlőség
biztosításában. A sikeres társadalmi beilleszkedés, a szocia|izáció, valamint a tolerancia és

elfogadás attitűdjét erősíti az iskola a művészetoktatás pozitív nevelőerejével. Nagy
hangsúlyt helyez főcélkitűzése megva|ósítására miné| több telephelyre e|jutva, minél több
gyermek számára biztosítsa a művészetoktatásban va|ó részvételt.

4. A pedagógiai munka eredményességét, színvonalát mutatja, és az esélyegyenlőség
megvalósítását segíti elő a sajátos nevelési igényű növendékekkel (91 fő) való hatékony
foglalkozás a differenciált készségfejlesztés módszereinek alkalmazásával.

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

hatékonysággal, ahumán és a tárgyi erőforrások gazdaságos felhasználásával.

6. Az iskola munkájának eredményességét a tanárok munkáján és a tanulÓk teljesítményein

keresztül értékeli a fenntartó.

A szakmai munka eredményességének fobb mutatói

- a tanulói létszám stabilitása, a stabilitással megmutatkozó társadalmi igény az iskola

művészetoktatási tevékenysége iránt.

- a magas (4,7I feletti) tanulmányok átlagok, szaktanári és igazgatói dicséretek magas

száma évről évre folyamatosan,

- a tanulók versenyeredményei zeneművészeti területen megyei, regionális és nemzetközi

szinte. képzőművészeti tanszakon térségi, megyei és országos szinten évről évre

folyam ato san, kiegyen l ítetten magas színvonalú oktatást b i zonyítanak,

- Makó Város Önkormányzata és Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány által

kimagaslóan eredményes pedagógiai munkáért adományozott pedagógus-kitüntetések,

- a szakirányban továbbtanuló növendékek száma,

- a zeneművészeti szakképzésben emelkedő tanulói létszám.

Ezeket áttekintve kiemelkedően magas szakmai színvonalról tesz bizonyságot az

intézmény,
7. Az intézmény tanulói mellett a tanévben elért kimagasló nemzetközi zenekari

versenyeredmény (Grand Prix - Prága, Csehország - Nemzetközi Ifiúsági Fúvószenekari

Verseny) az oktatás magas szakmai igényét, a stabil, következetes, rendszeres pedagógiai

és felkészítő munkát, a kivá|ó szaktanári felkészültséget támasztj ák alá,

8. A tanulók számáta az intézmény sokszínú, váItozatos tanórán kívüli elfoglaltságokat

b iztos ít. (B emutatók, fel l épések, koncertek, táncházak, táborok, gál ák.)

9, Azintézmény 25 éves fennállásánakjubileuma alkalmából országos rajzpályázatot hirdetett

és bonyolított le rendkívüli érdeklődés mellett. Az esemény nemcsak a képzőművészeti ág

magas szakmai színvonaláíbizonyitja, de az iskola nagyszabású művészeti rendezvények

lebonyolításában is megál§a a helyét.

I0. Az intézmény tevékenységének meghatározó eleme a közösségfejlesztés, amely

megvalósul a tánccsoportok szintjén, és a zenekarok működésében követhetó nyomon. Az
intézmény egyik kiemelkedő erőssége,

I1. Az iskola sikeresen, eredményesen leszetvezte, megtartotta munkatervébe foglalt
tradicionális rendezvényeit, (Újévi Konceft, Augusztus 20-ai Nemzetközi Fúvószenekari
Találkoző)

12. Az intézmény sokrétű feladatellátásával térségi szinten komoly panneri kapcsolatokat ápol,

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

térségi kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, cégekkel.
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Összefoglalva a tapasztalatokat megállapítható, hogy a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és

Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó a2al8l20l9-es tanévben - az előző évekhez hasonlóan

- nagyon eredményesen végezte szakmai-pedagógiai munkáját, a Pedagógiai Programban és a

Munkatervben meghat ár ozott feladatok végrehaj tásával.

Makó, 2019. augusztus 23.
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