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A Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium Makó fenntattóla 2027

augusztusában értékelte az lntézmény pedagógiai programjában meghatát ozott feladatok végtehaitását,

az intézményben folyó pedagógiai- szakmai munka eredményességét.

Jelen értékelés megállapításai az ígazgatő tanév végi beszámolója, valamint az átte7<tntett intézményi
dokumentumokon alapulnak. Az értékelésre a201,1,. évi CXC. töfvény, a Nemzeti köznevelésről B3.§-

ának Q) bekezdés h) pon§a alapján kerüt sor.

A fenntatóval a 2O2O/2O2I-es tanév Iezárását kávetően az igazgatő átfogő, részletes beszámoló
keretében ismertette az íntézmény tevékenységét, működését, eredményeit.

1) Az oktatási intézmény 27. tanéve sikeres és eredményes volt.

2) Azintézmény töfvényesen, hatékonyan, pedagógiai - szakmai munkáját tekintve eredményesen

működik 1 0 feladatellátási helyen.

3) Az intézmény alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak, e|őtásoknak megfelelnek,
közzétételtik megfelelően megtöítént. A következő tanél, előkészítéséhez kapcsolődőan az

alapdokumentumok: a pedagőgai ptogram, a szervezei és működési szabáIyzat, valamint a

háztend feliilvizsgálata az intézmény részéről megtörtént, a jogszabáIy változásoknak
megfelelően a házhend, továbbá a pedagógiai program részeként a képzési pfogíam
módosításra, majd fenntartói jőváhagyásta, illetve a f.enntattó véleményéne§ egyetértésének

|<lalakítás áho z b enyőjtás ra kediit.

Az íntézmény pedagógiai ptogramiában meghatátozott feladatok végrehajtása, a pedagógin - szaksnat

munka eredményességének étékelése:

1) Az íntézmény komoly, stabil tanulóilétszámmal tendelkezik és rendkívül nagy térségi igényt lát
el több évtizede. Az alapfolai művészetoktatás három művészeti ágán: a zel:'e-) tánc-, valamint

aképzőművészet terüetén 987 , a zeneművészeti szakgimnáziumi szakképzés keretei között 40

növendék vett részt az oktatásban, közük néirrányan több szakon, vagy művészeti ágon is.

2) Az iskola működése összhangban vafi alapitő ol<tratával, feladatellátása összhangban vaíT

Pedagógiai Progtamja célkitűzéseivel mind az alapfokú művészetoktatás, mind a

szakgjmnáziumi szakképzés tekintetében.

3) A háttányos helyzetű és halmozottan háttányos helyzetű tanulók (120 fő), valamint a

rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező növendékek (56 fő), továbbá az e

kategőiákon kíviű szociáüs helyzeükmi^ttazintézményll.ez tédtési díj mérséklési kérelemmel
fordulók (36 fő) intézményen beliű száma mtatt az intézmény meghatátozó szetepet tölt be a
tanulók közötti eséiyegyenlőség biztosításában. A művészetoktatás pozitlv hatással van annak
művelőjére. Elősegíti a gyermekek későbbi siketes társadalmi beilleszkedését, szociahzácíőját,
növeli a toletanciájvkat, az eL- és befogadás atútődjét. Áz iskola működését figyeive

megállapíthatő, nagy hangsulyt helyez főcélkitűzése megvalósítására, hogy minél több
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telephelyre eljutva, minél több gyermek számán biztosítsa a művészetoktatásban való
tészvételt,

4) A Pedagógiai mrrnka eredményességét, színvonalát mutatja, és az esélyegyenlőség
megvalósítását segíti eIő a sajátos nevelési igényr növendékekkel (89 fő) va\ő hatékony
foglilkozás a differenciált készségfejlesztés módszeteinek alkalmazásáva]". Az íntézmény

Pedagógusai hosszú évek óta megtapasztallák, hogy milyen fontos a gyermekek számára a
tátsadalmi életben való sikerességirk szempontjából a múvészeti tevékenység által megvalósuló
készségei§ kommrrnikációjuk fejlesztése, szociáüs étzékenységtik növelése, valamint
kteativitásuk, éttéktetemtő, alkotóképességirk kibontakoztatása.

5) 
^2020/2021-es 

tanév kihívását az íntézmény számara a jáwányhe\yzet, és ahozzákapcsolódó
intézkedések jelentették. Rendszerint éves munkaterv alapján szersrezi az intézmény sza|anal
tevékenységét, azonban ebben a tanévben a jáwánl,ugi veszélyhelyzet miatt mát a tanév
elejétŐl készen kellett ál7rn a digitá[s munkarend úibóü bevezetésére. A tanév nagytészében az
áItalános iskolás kotosztály jelenléti oktatásban vett részt az oktatasban, míg a középiskolás
korosztály, és a náiuk idősebbek esetén novembet ll-tőI onzágosan rligitliiis munkarend
bevezetésére keni{t sor. A március B-átőL május 10-ig tattó iőőszakban pedig minden tanulói
korosztály rligitális munkarendben vett tészt az órákon. Ez nem tette iehetővé a tanév nagy
tészében a korábbi években hagyományos szakmai programok, vetsenyek, koncettek,
tlemutató\ gáIák és tendezvények megvalósítását. Az intézmény, az oktatőgárda a kirlönleges
helyzetben a lehető legnagyobb rugalmassággal, rendkívii{ valtozatos technikai lehetőségek
hasznalatávaI, a tanllők szakmai és pszíchés igényeinek figyelembevételével, a szüőkkel
szoíosan egyűttműködve igyekezett megvalósítani a tanulók művészetoktaasának
zökkenőmentes folytatását.

Azintézmény megfelelő tantátgyíelosztás és óratend birtokában ptecízenés rendkívtil stabilan,
a partteri igenyek lehető legteljesebb körének figyelembevételével, a humán és a tfugyrr

erőforrások gazdaságos felhasznáIásával működött a digitális munkarend idején is.

6) Az iskola munkájának etedményességét a tanátok mrrnkáján és a tanulók teljesítrnényein
keresztirl étékeli a fenntattő.

A szakmai munka etedményességének főbb mutatói:

iskola művészetoktatási tevékenysége fuánt,

tanuiók tészérőI a jáwányhelyzet ellenére,

kiegyensűyozott tanulmányi eredmények a digitális munkarend mellett is,

elhivatott, igényes pedagógiai munkát bizonftó - vizsgavideók.
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7) Az íntézmény tanulóinak kiemelkedő, zene- és képzőművészei, tétségi valamint országos és

nemzetközi vetsenyeredményei, alkotőpá|yázatl üjaí, a digitáüs munkarend mellett elétt

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

p eda gó giai é s felké s zitő munká t, a |<tv á|ő s z aktanái felké s z üts é get támas ztják alá.

B) Az lntézmény tevékenységének rneghatátoző eleme a közösségfejlesztés, amely a

tánccsoportok szintjén, és kirlönösen a zenekatok működésében valósul meg. Az intézmény
kiemelkedő etősségei gyermek és koncert fúvószenekara. A zenekarok aktív működése atanév
végétől vá|t űjta lehetővé, így elsősorban nyári programok, táborok, belföldi utazások tudtak
megvalósulni.

9) Az iskola kiemelkedő tradicionáüs rendezvény. u" Úié- Koncert, online formában a korábbi
évek anyagából összeválogatva keriilt bemutatásra, Az lntézmény másik kiemelt rendezvénye
az augusztus 20-a1 Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál lebonyoütása, kiilföldi
vendégzenekarokkal való megszervezése tudott nagy siketrel megvalósulni.

10) Az tntézmény sokrétű íeladatdrlátásár,al térségi szinten komoly paítnefi kapcsolatokat ápol,
meghatátoző tészt váIlal a térség krrltwális életében. Szoros együttrnűködése a helyi
önkorrrányzatokkal, telephelyi és telephelyein kíi,rű tétségi iskolákkal, óvodákkal, a tétségi

kulturáüs intézményekkel, civil szervezetekke|,vá|lalkozásokkal, cégekkel vá|tozatfan.

Összefoglalv^ a tapasztalatokat megállapítható, hogy a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és

Zeneművészeti Szakgimnázium Makó a 2020/2021-es tanévbel,I - az ország és az egész vtlrág

működéséte kihívást jelentő koronavírus -járvány okozta járványhelyzet ellenére - nagyon
etedményesen végezte szakmai-pedagőgat munlcáját összhangban a Pedagóg1aí Progtamjában
meghatározottcél jai,f eladataivégrehajtásával

Makó, 2021. augusztus 30
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