
FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS

a ,,Hajdútánc" Alapfokú Művészeti Iskola
(4025 Debrecen, Hatvan u. 32., OM: 200340)

2016/2017-es tanévi működéséről,
a pedagógiai program végrehajtásáról,

az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről

A ,,Hajdúlánc" Aiapfukú Művészet! iskoia fenntarmja 2017 lúltusa'ban értékelte az

intézményben foiye szakmai munkát és az intezmeny pedagógiai programla'nakteljesítését.

Jelen értékelés megáHapi'tásat az intézményvezető tanév végi beszámolója, valamint az

intézményben iefelytatett einene'tzesek tapasztalatain alapuinak. Az etienöizesre és

ertekeiésre a 2011 évi cxc. törvény a Nemzeti köznevelésről 33. § (2) bekezdés e) pontja
alapia'n kemit sor.

1. Az ellenőrzés menete

A fenntartó a'uanaó ieienietével gyurs éa azonnaii vlsszacsamlással rendelkezik az .skoiaban
terte'nü esemenyekkek, munkávai kapcsolatban.

Az intézményvezető a fenntartó részére a lms/zones tanév lezárását kavetően átadta az

intézmény a'ital keszitett beszamoiót, ameiy a pedagóglat program végrehajtását, az

'intélménybsn folyó szakmai munka eredményességét ertekeii A fenntanúnak az

elienöize'snéi és enekeiésne'i az elözö tanév (2015/2017) dokumentumai rendeikezésre
a'litak

A beszámeia'bói származó informaciókat a fenntartó ellenőrzés során kiegészítette az

Intézmény dokumentumainak elemzését/ei, tovabba az ntézmény vezetőit—ivet folytatott
megbeszeiessei Az előzetes taie'kozáda's és az ellenőrzés eredményét, tapasztalatait a

fenntarteieien értékelés formájában hozza nyiivanossagra

2. Az ellenőrzés terüleaei

- Az t'zme'ny azeaikeda'sa
. Amú ödést' vényesse'ge
- Szakmai munka eredményessége
- Gyermek és inasagvedelmi tevékenység
- A tanuk: és gyermekbaiesetek megeiüze'sere tett intézkedések



3. Megállapítások — értékelés

3.1.A1 intézmény gazdálkodása

Az intézmény gazdálkodása a vnnatkozo' jngsxabályoknak és a törvényességi
slempontnknak megfelel; Az Intézmény az éves költségvetésbenfoglaltaknak megfelelően
galáálkodlk.

A számv'lteli elszámolása'lt, konywezetését és a beszámolók elkészítését kulsö könwelővel
végenetl (Hord 93 az.)

Az lntézmérlv számára az ingatlan és eszkoz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon
rendelkezésre állnak. Ezt a lenntartó b'lztusítla az 'lntézme'ny számára az Alapító Oklrethan

rogzl'tettek szerlm,

Az intézmeny takarékosan és hatékonyan gazdálkodlk a rendelkezesére álló eszkozewel és
farrása'lval A tanévben beflzetett térltési és tandíjak Dsszege a várakozásnak megfelelően
alakult.

;. .A működéstörvényessége

Az Intézmény alapdokumentuma! [Szervezeti és Műkude'si Szabályzat, Pedagóglal Program,
Éves Munkaterv, Alapító Okirat, Házlrend, Belskolézásl terv, Továbbképzésl program,
Műkode'sl engedélyl a vonatkozó, hatályos Jogszabályok szerint rendelkezésre állnak, Az

alapltó okirat és a nevelésl program a jogszabályoknak megfelelően kés ll.

Az 'lntelménv szakmai dokumentumalt, szabályzata'lt aktuallzálta a mu évl cxc.

koznevelésl torvény elálrásamak megfelelöen így többek kozon a Pedagógiai Programot és

az SZMSZ-t 2017—ben módasítntta'k, melyek az Alapító okirattal összkangoan vannak

Az lnlélmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a

iugszahálvakhan logialtaknak megfelelnek.

Az lntézmény adatkezelése mmd a tanulók, mlnd az alkalmazottak esetében á

logszabályoknak megfelelő. Az lntézme'ny a tanugyl nyumtatvánvnkat és nvilva'martásokat

[Beíra'si napló, Torzslap, Csupurtnapló, Osztálynapló, Haladásl Napló, Bizanyítva'ny stb) az

előírások szerlnt pomosan, áttekinthetően vezeti, a használt dokumentumok a (orvényi

előírásoknak megfelelőek Az lskula az Oklatás'l H'lvatal adatszolgáltatásl lelhl'vásairlak,

Jogszabály szerlnu egyéb k'l— és bejelentés'l kotelezettségelnek határldön belul mlndlg eleget

lesz,

Az lntézmény feladatellátásának a személyi feltételei oslmttak. Al lntézményben a

csoportok szervezése a vonatkoló jogszabály alaplan történik.



3.2.b. Fenntanái törvényességi ellenőrzés

A Hajdú-Bihar Megyei Kormánvhlvatal Debreceni Járásl Hivatala hlvatalból eljárást indl'mlt az
Alapítvány lntézményíenrllanól leve'kenysegenek ton/ényességi ellenőrzésének cellahól
2017, februárlában.

A 2017, június 22-én kelt végzés szemit az eljárást megszuntettek, leel a kén
dokumentumuk hlárlvlalanul megfeleltek a torve'nyl elűl'rásoknak.

3. 3. A szakmai munka eredményessége

A 2015/17—eslanév kiemelkedő eredményei:

— A Debrecen! Hajdú Táncegyunes 2015 november 13—án megszakítás nélkül 9.
alkalommal is ,,Klválára" mlnősul! a Ne'pla'ncosek orszagos Bemutatóslínpadán. Ezzel

a (el]esl'lme'nnyel egyedülálló az arszágban.
. Ismét Martin György Emlékplakettet kapun a Debreceni Hajdú Táncegyuttes, immár

narmaeszer. A szakma egymás után három fuh/amatos "kíváló" mlnősu'lés után
Mamn Gyorgy Emlékplaketlel adoma'nyez A legutóbbit február 15—én vehették át az
Operettszínházban, ezzel a teliesl'tménnyel ők az első együttes az országban.

Ezen eredmények előlménve a művészeti 'lskola's alapozó munka.

- ősszel a Hajdúsági szólótáncversenven kiemelkedően szerepeltek az iskola lanulói, az
egyik legereeme'nyesebb muhely voltunk

— A )ászságl Gyermek és múságl Szólótáncversenyerl az egyik legeredményesebb ( 14

versenyzőböl 11 díj ! népla'nemanelyke'm képviselte az Iskola a CMS várost
— A Hajdú-BiharMegyei Gyermek és lfiúsa'gi Néptáncfémmon számos Arany minősítés

és pedagó iai, alkmói dijak szulettek
aHaid'—Blhar Megve'lÉnéklár Blzottság a 1017 málus 11—én tartott ulesen a

22/2015 (VHLZJ IV / 2017. (v 117) számú MÉBH nalarezanal a Debreceni Haldú
Táncegy nes munkásságát megyei enekekke' rlvilva'nítona, ami ezákala magyar
nemzeti értékekről e's hungar'lkumokról szeló 20127 eyi xxx.
lowénye'rielmeben nemzeti érték.

. A Debreceni Haldu' Táncegyunes és a Haldúlánc Ami tanulói kltűnűen szerepeltek a

,,rolszalleu a páva" tehetségkutató műsor naleu'lmszermenyi válogatólán.

Az intéxménvben folyó pedagógiai, szakmai munka a fennlanó által meg€ogalmamtt
minöségi célokat messzemenően megyalósizoua. Az intézmény pedagógiai programia'ean
megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkájában.

Atamálgyak tantárgyl programja, a tanítási órákon folyó oktató — nevelő munka megfelel az
elvárásoknak.



A 2016/2017—es tanévben a tanulólétszám év elején 225 fő volt (ebből 22 fő tandl'jasl, mely
kinel azonos az előző évi 231 Fövel (ebből 15er tandíjas).

Az intézményben natra'nyas helyzetű vagy nalmozortan hátrányos helyzetű tanuló nlncs. Az

intézményben blztnsl'tva van az esélyegyenlőség megvalosula'sa.
Az intézmény alkalmazotti kozossege kulonos figyelmet ferdít a nehezebb kurulmények
ko 'tt élő gyermekekre.

Az intézményben végzett pedagógiai munka eredményesen szolgálja a tehetséggondozást,
illetve a differenclalt képességfellesztést.
szukseg szerint felzárkóztató foglalkozások keretében biztositjak a kevésbé tehetséges
tanulók szamara az egyeni foglalkozast rs Rendszeresek a versenyek, fesztivalok elötti
tenetse'ggonoozo kulönóták

Az lntélményben tanulók nagyon jó telresltmenyt mutatnak a tanulmanyi a'tlagok és a
m észen versenyeken elért eredmények tekintetében.

Az "intézmény tanulóinak sokszl'nű tanórán kivuli elíoglaltságokat biztosítottak [kulonólák,
bemutatók, ünnepségek, edzőtábarok, művészeti iskolás versenyek, táncházak, egyéb
kozossegi rendezvények)

A ma as szinvonalu munka eredményeképp rendszeresen kerik fel lskola'nkat telle'pe'sek

telresi ere iskolal— óvodai rendezvenyek, alapitvanyi bálok, városi unnepségeken való

részvétel, a megyei telepulesi rendezvenyek.

A szinvonalas szakmai munka na'ttere a stabil, jól működő közösség. Az 'lskola a pedagógiai
program által is tartalmazott hagyomanyos kozossegi rendezvénvelt megtartotta: bemutató
foglalkozas, karácsonyi műsor, m'lkulás vagy karácsonyi alande'kozas, kozős farsang, ev végl
szalonnasute's a szülőkkel, nyári táborok

Össtességében elmondható, hogy a ,,Hajdútánc" Alapfokú Művészeti Iskola a lms/1715
nevelési évben is — az előző évekhez hasonlóan - nagyon eredményesen végezte munkáját,
a Pedagógiai Programbanés a Munkatervben meghatározonaknak eleget tett.

A tanév rendezvényelt, fellépésen, (áburalt, elért szakmai eredményeket az lesz. mellék/e!
tartalmazza.

3.4. Gyermek és ifiúságverielmi tevekenyseg

Minden tanévben megvizsgálják, hogy a tanulólétszám hány százaléka hátrányos helyzetű,
illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul az intézményben.

A nevelési feladatok egészséges és biztonságos feltetelel biztosítottak az intézményben. A

gyermek és lfyvsa'gve'delnnl feladatok ellátását elsősurban az alkalmazotti kozosseg kúla'nos

odaflgvelése biztositja Valamennyi pedagógus llgvelemmel kl'se'rl a hátrányos családi

háttérrel rendelkező tanulók Sorsát, tanulmányl munkáját



3.54 A tanuló és gyermekbalesetekmegelőzésére tett intézkedések, tevékenység

A tanulókat felkészítlk a haleserek elkerulesere, megelőzésére. Mlnden ranév eler—án a
gyerekek mz— és baleselve'delml Dktatásban részesulnek. A 2016/17—es tanévben sem vall
tanulóbaieseta gyerekek között. Kösxönhető ez a pedagógusok odallgvelésének és a tanulók
fegyelmezett magatartásának ls.

3.5. Javaslawk — lnlélkedésl terv

A palyazaroklovabb. rendszeres flgyele'se, pályázatok l'rása, egyéb források bevonása.
Szabálvxamk, alapdokumentumok naprakésl frlsslre'se az aktuális törvényi változásoknak
megfelelően
Hatarldő: folyamatos
Felelős* Lovasné Tlszal Zsuzsanna igazgató

A. Óssxegxés
Fentiek alapián fenntartó megállapítja, hogy a Haidúta'ncAlapfokú Művészeti Iskola ar
Alapító (: (ban és a Működési engedélybenmaghatározoltak szerinl műkddik.

Debrecen, 2017. július 24.

Hajdú Táncegvünesén Kozhasznú Alapítvány
fenntartó



,,HAJDÚTÁNC" ALAPFOKÚ MűVÉSZETI ISKOLA

1. 51. melléklet

Szakmai versenyeken, fesztiválokon elért eredmények
2015/2017. tanév

. Tóth Ferenc Koreográfus Verseny
október ló,

Az cgyültes ifj' agi CSoportjánsk lányai Ezüst minösl'lésl szereztek
,,Cseperedök" címü kmeográflájukkal

Hajdúsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
október 23.
Laczkó Botond — Kiemelt Nívódíj
llonnbágyi Cacnge — Kiemelt Nívódi'
PásztorCsabal örlnc — Klemell va díj
Bunda Bálint . Nívódíj
Balogh Anna Kira — Nívódíj
ll'crcncz (":ng — Kiemelt Nl'vódl'j
SzabadosMáty — Különdlj
Forgács Zoltán — Különdíj

- Jás7sági Szólútáncverseny,JáS/berény
április 73

Külön-díj:
Pozsonyl Vera, Szabados Máté

Nívódíj:
Pusztai Mór
Balogh Anna Kira, Pásztor Csaba
Bodrogvári-Csikó Dóra, Molnár Borbála

KiemeltNívódíj-
Lovas Eszter. Fercncz Gergő
Lovas Sára, Denlch Rudolf

Fclkészítű tanárok:
Csendom hrika.Majer Tamás, Tóth Evelin, Tiszai Zsuzsa és Lovas Bálint



Ezzel :v egyik lcgcl'cdméuyesebb ( 14 versenyzéböl 1 1 díj ) néptáncmühelyként
képviselték a CMS Várost.

' Országos Táncháztalálknzú és Kirakodó Vásár—Aprók bálja
április 17. Budapesl — Papp László Sportaréna

Al, Iskola tanulói közremük döke'm, szewezöként vettek rés/l.

. Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncfórum, Hajdúnánás
' s 5.

Bébirn esoporr (iskolára felkészik'i ovis csoport) . Arany minősítés
Dübügő csoport (u/l-z, évf) , Arany minősítés
Galagonya csopon(A/l. e f.) - Ezüst min ilés
Szederinda csoport (A/2-3. évf.) - Ezüst min
Kendel'kóc csopon (A/5—6. évf.) . Arany minosílés
lijilsági Csoport (Nö—T, T/8-9v évf.) - Arany minősítés

'] iszai Zsuzsa— Lovas Bálint a zsüri ALKOTÓI löndi'j' an részesült
Csendom Erika— Majer Tamás— ALKOTOI ondl'jban
a BÓBITA csoport oklalói —Tóth Evelin és Majer Tamás -, valamit a (áncoslábú
gyerekek KULÖNDUAT is kaptak
Szederindn csoport legényei szintén különdíjbml részesültek
A7 IFI csoportban mind a fiuk mind a lányok teljesítését "összlaljesíunény"
alapján KÚLÖNDíJJAL jutalmazták.

A z a Bóbita csupen koreográfi' aa javasolta az Országos Gyermek
Népláncantológíán való megmutatkozásra.

' Saját bemutatók, fesztiválok
Karácsonyi mllsnr, MÁV lánm'ljevini Művelődési Ház dec. 39
Kalotaszegi Bál december 17. (sejél szervezésu rendezvény, Hajdú székhs'J)
Bukovinai Bél laniinr 23. (saját szervezésű rendezvény, Hajdú székház)
Köröslárkám [február 18 (saját szervezésű rendezvény, Hajdú székn )

i'erradalini lanc z március l4, (snjál szervezésű rendezvény; Hajdú szekhaz)
) gyennekmusor, MÁV ]a'lmüjavl'ló Művelődési Ház'lav'd

A magas szinvonalú munka eredményeképp rendszeresen kérik fel iskolánkat
fellépések teljesítéséi skolaj- óvodai rcndczvények, alapítványi bálok, városi
ünnepségeken Való réswérel, megyei települési rendezvények.



- Fellépések

julius;

augusztus:
szeptember:

október:

november:
december:
január:
rcbruár:
március;

április.

május:

iuitűis:

Hortobágyi Lovasnapok
A rendezvényen komplex müsort adtunk elö melyben egyuttcsűiik
apraj nagyja fellepett. A/ A/3-6 velámint áz Továbbképzös

ok táncosai vettek részt a kétszer 1 órás szerkesztett
műsorbán.
Pécs, Cettbá királyfi elinű szekely nemzeti opera
Mam] lá táncház , l-láidűsági játékok és (ánclanilás
llálláse'riiltek intézménye — Bemutntó és táncháztánás
Szeged utcái Szabadid árk— végzős diáktaink műsora
Filmr'nrgátás á Kefcrmáciá 500. évfordulójának alkalmából.
lmmánuel Otthon
llurtobágy
Tóth icrenc Koreográfus verseny
Tlmárház
Kőműves Kelemen előadások
Kőműves Kelemen előadások
Kőműves Kclcmen elöádásbk
Március 15—i városi központi ünnepi "snr, Petöfi lót. Kossuth tér
Országos Gyermek Ne'pu'tncántologiá, Operettszinház
Lovarda
Jászsági Szoldtáncvcrseny
Motoilu táncház
Országus l'áncháztálálkozó és Kirákcdóvásár _ Aprók báija
Szabadtéri Szinpad , Táncművészet Világnapja alkalmából
mutatkoztak meg lovábbképzős diékjaink
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola —

'lüncbémutátó es táncház tartás

A Csokonai Nemzeti Színházzal való szakmai együttműködés
A Kőműves Kelemen cimű rockbailadt'it játszotta a szinház, melyben
intézményünk IS tanulója is ezerepélt az A/1. évfniyamából. Premier előadására
20 i 6. június 16—án került sor a Nagyerdei Szabadtéri szinpadon

Egyik iegkiemcltobb fellépés volt a Csaba királyfi székely nemzeti
rockopéréban való ismételt közreműködés. Az idei bemutató 2016. augusztus
20 —án volt Pécsett, ahol több mint tizezer ember előtt léptek fel a lovábbképzös
tanuióink.


