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A Magán Alapfokú Művészeti Isko|a és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó fenntartója 2020

augusztusában értékelte az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, azintézményben folyó pedagógiai-szakmai munka eredményességét.

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

intézményi dokumentumokon alapulnak. Az értékelésre a 20ll. évi CXC. törvény, a Nemzeti
köznevelésről 83.§-ának (2) bekezdés h) pontja alapján került sor.

A fenntartóval a 2019l2020-as tanév lezárását követően az igazgató átfogó, részletes beszámoló
keretében ismertette az intézménv tevékenységét, működését, eredményeit.

l . Az oktatási intézmény 26. tanéve sikeres és eredményes volt.
2. Az intézmény törvényesen, hatékonyan, pedagógiai - szakmai munkáját tekintve

eredményesen működik 1 0 feladatel l átási helyen.

3. A következő, a20201202l-es tanév előkészítése érdekében került sor 2020. június 25-én

Alapító Okirat módosításra, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal2020. augusztus

l l-ei határozataival nyilvántartásba vett és engedélyezeít. Az iskola nevének módosítása
(Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium Makó) mellett a

tanulói és szülői igényre reagálva a maroslelei telephelyen a zenei oktatás l0 fős

létszámmal való bővítése, továbbá a kiszombori telephelyen a balett tanszak bevezetése

vált szükségessé. Az intézmény művészetoktatási tevékenysége iránti folyamatosan
növekvő igény komoly visszajelzőj e az iskola pedagógiai munkájának,

értékképviseletének.

4. Az intézmény alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek,
közzétételük megfelelően megtörtént. A következő tanév előkészítéséhez kapcsolődőan az

alapdokumentumok: a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, valamint
a házirend felülvizsgálata az intézmény részéről megtörtént, a jogszabályi vá|tozásoknak

megfelelően, a felmerülő igények figyelembevételével módosításra, majd fenntartói
jóváhagyásra, illetve a fenntartó véleményének, egyetértésének kialakításához benyújtásra

került.

Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtása, a pedagógiai -

szakmai munka eredményességének értékelése

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

igényt lát el. Az alapfokú művészetoktatás három művészeti ágán: a zene-, tánc-, valamint
a képzőművészet területén 1002, a zeneművészeti szakgimnáziumi szakképzés keretei

között 41 növendék vett részt az oktatásban, köztük néhányan több szakon, vagy művészeti
ágon is.
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2. Az iskola működése összhangban van alapító okiratával, feladatellátása összhangban van

Pedagógiai Programja célkitűzéseivel mind az alapfokú művészetoktatás, mind a
szakgimnázium i szakképzé s tekintetében.

3. A hátrányos helyzetű és halmozottan háftányos helyzetű tanulók (108 fő), valamint a

rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező növendékek (52 fő), továbbá az e
kategóriákon kívüli szociális helyzetük miatt az intézményhez térítési díj mérséklési
kérelemmel fordulók (6l fő) intézményen belüli számamiatt az intézmény meghatározó

szerepet tölt be a tanulók közötti esélyegyenlőség biztosításában. A művészetoktatás
pozitív hatása annak művelőjére, elősegíti a gyermekek későbbi sikeres társadalmi
beilleszkedését, szocializáciőját, növeli a tolerancia,azel- és befogadás attitűdjét. Az iskola
működését figyelve megállapítható, nagy hangsúlyt helyez főcélkitűzése megvalósítására,
hogy minél több telephelyre eljutva, minél több gyermek számára biztosítsa a
művészetoktatásban való részvételt.

4. A pedagógiai munka eredményességét, színvonalát mutada, és az esélyegyenlőség
megva|ósítását segíti elő a sajátos nevelési igényű növendékekkel (82 fo) való hatékony
foglalkozás a differenciált készségfejlesztés módszereinek alkalmazásáva|. Az intézmény
pedagógusai hosszú évek óta megtapasztalják, hogy milyen fontos a gyermekek számára
későbbi sikeres társadalmi életük elérése, megélése szempondából a művészeti
tevékenység áItal megvalósuló készségeik, kommunikációjuk fejlesztése, szociális
érzékenységük növelése, valamint kreativitásuk, értékteremtő, alkotóképességük
kibontakoztatása.

5. Azintézmény rendszerint éves munkaterve a\apján szerltezi szakmaitevékenységét. Ebben
a tanévben azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatt 2020. március l6-tól bevezetett
digitális munkarend nem tette lehetővé a tanév többi részére tervezett szakmai programok,
versenyek, koncertek, bemutatók, gálák és rendezvények megvalósítását. Azintézmény,az
oktatógárda a különleges helyzetben a lehető legnagyobb alkalmazkodással,
rugalmassággal, rendkívül változatos technikai lehetőségek használatával, a tanulók
szakmai és pszichés igényeinek figyelembevételével, a szülőkkel szorosan együttműködve
igyekezett megvalósítani a tanulók művészetoktatásának zökkenőmentes folytatását.
Az intézmény megfelelő tantárgyfelosztás és órarend birtokában precízen és rendkívül
stabilan, a partneri igények lehető legteljesebb körének figyelembevételével, a humán és a

tárgyi erőforrások gazdaságos felhasználásával működött a digitális munkarend bevezetését
követően is.

6. Az iskola munkájának eredményességét atanárok munkáián és a tanulók teljesítményein
keresztül értékeli a fenntartó.
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A szakmai munka eredményességének fobb mutatói

- a tanulói létszám stabilitása, a folyamatosan megmutatkoző társadalmi igény az iskola
művészetoktatási tevékenysége iránt,

- a digitális munkarend melletti stabil visszajelentkezési, beiratkozásilétszám a tanulók
részéről,

- a magas (4,93 feletti) tanulmányiátlagok,
- a zeneművészeti szakképzésben emelkedő tanulói létszám,
- a éwégi vizsgák lebonyolításához készített - a járványhelyzet kihívásai mellett

elhivatott, igényes pedagógiai munkát bizonyító - vizsgavideók.
Ezeket áttekintve rendkívül megbízhatő, kiegyensúlyozott, stabil működésről, és magas

szakmai színvona|ról tesz bizonyságot az intézmény.
7. Azintézmény tanulóinak kiemelkedő, zene- és képzőművészeti, térségi valamint országos

versenyeredményei, alkotópályázati díjat, majd a digitális munkarend bevezetését követően

elért kimagasló helyezései, az oktatás magas szakmai igényét, a stabil, következetes,

rendszeres pedagógiai és felkészítő munkát, a kiváló szaktanári felkészültséget támasztják

alá.

8. Az intézmény tevékenységének meghatározó eleme a közösségfejlesztés, amely
megvalósul a tánccsoportok szintjén, és a zenekarok működésében követhető nyomon.

Ezek az intézmény kiemelkedő erősségei.

9. Az iskola tradicionális rendezvényei közül sikeresen, eredményesen leszewezte,
megtartotta a munkatervébe foglalt Ú;évi Koncertet, melyen az eddigi legnagyobb
létszámmal 1 l7 fovel vett részt az iskola Koncert Fúvószenekara közel 2000 fős közönség
előtt.

l0. 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 kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, cégekkel.

Összefoglalva a tapasztalatokat megátlapítható, hogy a Magán A|apfokú Művészeti Iskola és

Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó a2019l2020-as tanévben - az ország és az egészvilág
működésére kihívást jelentő koronavírus-jáwány okozta járványhelyzet ellenére - nagyon
eredményesen végezte szakmai-pedagógiai munkáját összhangban a Pedagógiai Programjában

me ghatár ozott c é lj ai, fe l ad ata i v é greh aj tásával .
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