
FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS

a ,,Hajdútánc" Alapfokú Művészeti Iskola
(4025 Debrecen, Hatvan u. 324, OM: 200340)

2017/2018-astanévi működéséről,
a pedagógiai program végrehaitásáról,

az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről

A ,,Haldútánc" Alapfokú Művészen lskala lcnnlarlo'ia 2018 júniusában ércékelle az
.nce'zmenyben folyó szakmai munka'l és az Intézmény pedagógial programjánaktellesl'tését

Jelen értékelés megállapítása! az lnlézményvezető tanév végl beszámolója, valamlm az
lnte'zménvben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatain alapulnak. Az ellenőrzésre és
értékelésre a 1011. évl cxc (on/ény a Nemzeli köznevelésrői s: § 12) bekezdés el penlla
alapján került sor

1. Az ellenőrzés menete

A fennlanó állandó jelenlétével gyors és azonnall vlsszacsatolással rendelkezik az iskmlában
tortánö eseményekkel, munkával kapcsulatbsn.

Az inlézményvezelé a f_ennlarré részére a 2017/2018—35 tanév lezárását kovetöcn átadta az
intézmény a'llal készíleu beszámolót, amely a pedagógla'l program végrehajtását, az
lntézménvben Folyó szakmai munka eredményességét erlékell. A fénnxano'nak az
ellenőrzésnél és értékelésnél az elözö tanév (2017/2013) dekuménmmar rendelkezésre
álltak.

A beszámolóból származó mlarma'clékar a Fenntartó ellenőrzés során kegészítenu az
Intézmény dokumentumainak elemzésével, továbbá az intézmény vezél ével folytatott
megbeszélésseL Az elözeres tájékozódás és az ellenőrzés eredményét, lapaszlalalall a
ícnntavto'lelerl értékelés formálában hozza nyilvánosságra.

2. Az ellenőrzés területei

. Az lmézmény gazdálkodása
- A mukoaés mrvényessége
. Szakmal munka eredményessége
- Gyermek és lílúsa'gvédelm'l tevékenység
' A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére ten lntézkedések



3. Megállapításnk—értékelés

3.1. Az intézmény gazdálkodása

Az lmézme'nv gazdálkodása a vonakkozó jugszaba'lyoknak és a törvényességi
szempontoknakmegfelel. Al intézmény az éves k'ultségvetéshen !oglaltaknsk megfelelően
gaxdálkadik.

A sza'mvrmll elszámolásalt, könvwezete'se't és a beszámolók elkészl'lése't kulső konyvelővcl
végeztell (Hard 93 Bt.)

Az rnre'zme'ny számára az ingatlan és eszkuz feltételek a logszabályok által megkrvanl módon
rendelkezésre állnak m a fenntartó blztosl'tla az intézmény számára az Alapító okiratban
rogzitenek szerlnt.

Az lme'zme'ny takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezesére álló eszkozewel és
Forrásaival. A tanévben beflzetett térllési és (andl'lak osszege a várakozásnak megfelelően
alakult.

3.2.3. A működés torvényessége

Az intézmény alapdokumentuma: [Szervezeti és Műkodésl Szabályzat, Pedagógiai Program,
Éves Munkaterv, Alapító Okirat, Hazlrend, Beiskolázási terv, Továbbképzésl program,
M odésl engedély) a vonatkozó, hatályos logszabálvck szerint rendelkezésre állnak. Az

slapltó oklral és a nevelési program a logszabálvnknak me felelően készult
Az lrlzézmo'ny szakma dmkumenmmai, szabálvzatal a zen én cxc. znevele'sr : vény
előlra'samak meglulclűerl vannak elkészítve. A Pedagóglai Program és az SZMSZ 21 Alapl'tó
Oklranal osszhangban vannak, 2017—ben lettek aktuallza'lva.

Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szahálvlalukkal. A szabályzatok :
jngszahálvukban fuglaltaknak meglelelnek.

Az lntézménv adatkezelése mind a tanulók, m'lnd az alkalmazottak esetében a

logszsbálvoknak megfelelö Az intézmény a lanügyr nyomtatványokat es nyllvántanásokat
(Belra'si napló, Torzslap, Csupormaplc'x, Dsnálvnapló, Haladésl Napló, Bizonyl'tva'ny slbl az
előlrások szerlnz pontosan, álteklmhetően vezeti, a használt dukumentummk a lorvénvl
clöl'résoknak megfelelőek Az iskola az Oktatásl Hlvatal adatszolgáltatás íelhl'vásalnak,
logszaba'ly szenmi egyeb kl— és belelel'llésl kötelezettségelnek határidőn belul mlndlg eleget
lesz

Az lnte'zme'ny leladatellátásának a szemelyl feltételel biztosítottak Az lrltézmérlyben a

csuporkok szervezése a vonatkozó jugszabály alaplan (ortémk.



3.2.lz. Fenntanái t'erve'nyesse'gi ellenőrzés, egyéb ellenőrzések

iotva'nyessegi ellenőrzés a 2017/1815 tane'v során nem volt.

A Magyar Államkincstár Hajdú—Blher Megyei lgazgatóséga fnlylatot't le ellenőrzést a tanév
folyamán az intézménynél a 2016—es év ldőszakára vonatkozóan. Az ellenőrzés
jegyzőkönyveit (helyszl'rll ellenőrzés és összeloglaló iegyzókanvvel és a végzést a fenntartó
reszere mcgkuldték, az abban foglaltakat átolvasás után ellegadtvk, az azokban Foglaltaknak
eleget tettvnk.

A 2017/18-as tanévben kerult sor egy intezmenvi tanleiiigvelen ellenőrzésre is, melv a
turvényl e aseknak megfelelően zailott le. Az intézmény az intézkedést tervben
megfagalmawtt, illetve a fejlosztend' erulete're kldolgüzott fejlesztési tervében foglaltakat
marade'ktanvlteliesltette.

3. 34 A szakmai munka eredményessége

A 2017/1535 lanév kiemelkedő eredményei.

— A Csaba kiralyt. székely nemzeti rockupera debrecenl bemutataian (2017.
szeptember) részt vettek továbbképzős dlákialnk is, mely kltú'nő mutlva'ció volt
szamukra.

— A Folszállutt a páva című televl'ziós tehetségkutató műsorban elért 2017. évi sikereket
is nagyrészt a művészeti iskolában folytatott uktatás alapuzla meg. (Döntő, Kúlnndl'n

— 2015 tavaszán ismét a Haldúta'nc AMI kapott megbízást az Oktatási Hivataltól az
Országa: Néptánc Tanulmányi Verseny (szóló és páros) teruleti válugatójának
megrendezésére,melyet az intézmény sikeresen lebunvolltutt. lskulárlk tanulói közül
tobben a dontűbe jutottak, akik kozul Molnár Szabolcs és Puszta! Mór Ill. helyezést
enek el korcsopernvkban.

— A VI. Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótánc Versenyen az iskolal diákjai hatalmas
sikerrel szerepeltek 7 KKA ondílat és ? Nívódl'iat Érdemeltek kl a szakmai zsűri döntése
alapian

— A Hajdú-Bihar Megyei Gyermek es inasagi Néptánclórum az 50.1ublleumlalkalcm
mlatt nem verseny, hanem találkuzé velt.

Az intézményben folyó pedagógiai, szakmai munka a fenntartó által megtagalmazon
minőségi célokat messzemem'z'enmegvalósította. Az intézmény pedagó r prugramjáhan
megíogalmamn célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkájában.

A tantárgyak tantárgvi programja, a tanításl órákon lolvó oktató , nevelő munka megfelel az
elvárásoknak,



A 2017/zo1s—as tanévben a tanuloletszam e'v elelen 237 fő volt (ebből 30 fő tandllasl, mely
tanvlo'letszamot tekintve hasonló az elő 'e'vi zzs fohoz (ebből 22 fő tandijasl, azonban a
tandiyasok szamalelenta'sen megnőtt az előző evlhez képest.

Az lnte'zme'nyoen hátrányos helyzetű vagy halmozottan hatranyos helyzetü tanuló rllncs.
Az intézményben hiztosltva van az esélyegyenlőség megvalosula'sa.
Az intezmeny alkalmazotti kozossege kulonas figyelmet fordít a nehezebb korulmenyek
kezon élő gyermekekre.

Az intezmenyben vegzett pedagógiai munka eredme'nyesen szolga'ha a tehetse'ggondoza'st,
illetve a differenciált képességfellesztéstl
Szukség szerint felzárkóztató foglalkozások keretében blzlosítják a kevésbé ienetseges
tandlek szamara az egyem foglalkozast .s. Rendszeresek a versenyek, fesztlválok elottt
tehetséggondozókulórlóra'k.

Az intézményben tanulok nagyon le tellesitnne'nyz mutatnak a tanulmányl a'tlagok es a
muveszet. versenyeken elért eredmenyek mklntetébcn.

Az intezmeny tanulólnak sokszln'd ianora'n klvdll elfcglalcságmkat biztosítottak ikdlonora'k,
bemuletók, dnneose'gek, edzőtáborok, maye'szeti iskolas versenyek, tanenazak, egyéb
kozossegi rendezve'nyekl

A magas színvonalú munka eredmenyekepp rendszeresen kenk fel lskola'nkat fellépések
teheslte'se're: iskolal— ovedal rendezvények, alapltva'nyi bálok, várasl dnnepse'geken való
részvétel, a megyei telepulesl rendezvenyek.

A szl'nvunalas szakmai munka háttere a stabil, jól mükodö kozosság. Az iskola a pedagógiai
program altal is (artalmazun hagyományus kezessegl rendezvényeit megtartotta: tzernutato
foglalkozas, karacsonyi műsor, mlkula's vagy karacsonyi alande'koza's, kezes farsang, e'v vegl
szalonnesdtés a szulokkel, nyari taoorok

összegzésként megállapítható, hogy a ,,Haidútánc" Alapfokú Művészeti lskola a 2017/18—
as nevelesi évben is — az elaza evekhez hasrmlóan - nagyon eredményesen ve'gezte
munkálat, a Pedagógiai Programbanés a Munkatervben meghatározottaknakeleget tett.

A tanév rendezvényeit, fellepeselt, taborait, elert szakmai eredmenyeket az 1.sz mellékle!
tanalmazxa,

3.4. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység

Minden tanevoen megvizsgálják, hogy a tandloletsza'm hany szazaleka ha'tra'nyus helyzetű,
illetve halmozottan hatranyos helyzetű az intézményben.

A nevelesi feladatok egészséges és blzmnságos feltetele. biztosítottak az intezmenyben. A

gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ella'ta'sa't elsosorban az alkalmazutu kozosseg kulonas



ndaflgyelése biztosítja. Valamennyl pedagógus ílgyelemmel kíséri a hátrányos családl
háttérrel rendelkező tanulok sursát, tanulmányi munkálat.

3.5. A tanuló es gyermekbalesetekmegelőxésére tett intézkedések, tevekenyseg

A tanulókat felkészltlk :. balesetek elkerulesere, megelőzésere. Minden tanév elején a
gyetekek tűz— és balesetvédelmi oktatásban reszesúlnek. A 2017/13—as tanévben sem volt
tanulobaleset a gyerekek koz'ott Kuszunhető ez a pedagógusok udafigyelésének es a tanulók
fegyelmezett magatartásának lS

3.5. Javaslatuk — Intézkedési terv

A palyazatoktoye'bbi rendszeres flgyele'se, palyazatok l'rása, egyéb források bevonása
Szabályzatok, alapdokumentumok naprakész fnssltese az aktva'lls torvenyi változásoknak
megfelelően.
natarld folyamatos
Felelő . ovasne' Tiszzl Zsuzsanna igazgató

A. összegzés
Fentiek alapján 'enmartó megállapítia, hogya Haidútánc Alaplakú M ve'szeti Iskola az
Alapító oklratban és a Működési engedélybenmeghatározottak slelintműködik.

Debrecen, zumjllnlus 30.

Hajdú Táncegyultesért Kczhasznú Alepltva'ny
lenntarw'



,,HAJDÚTÁNC" ALAPFOKÚ MűVÉSZETI ISKOLA

1. sz. melléklet

Szakmai versenyeken, fesztiválokon elért eredménvek
2017/2018. tanév

. Haidúxágí Gyermek és n.
október 21

ági Szólóláncvcrwny, Debrecen

mmal (! Lél—luc — "l'llbndl'j
Molnár Borbzll — Nvódíl
Bodrogu'ul alko Dóra — Nl'xódl'l
Puszml Mól — Nl'xódíj
Bunda Bálint Klemelel Nl'vúdl'j
Balogh Anna Kl'm " Kiemelt Nl'vódl'j

l'clkészllö tanáraik. ('scmlnm Erika, Lovas Bálml, Tiszai Zsuzsa

úlólánmerscu). Lgel'

január zo.

Hol'mbágyi Kuucu - Gwngygallóms táncos

Felkóx/ílö tanáraik: Miller Tamás, Csendom l—,riku

. zo Vécsey Vásárhelyi Országos Kamara Nóptáncvcrscny,
xy ll'egyhz'lm

Szulol'índa csopm'l — Öhón — ], Kol'cwpul'L 2, helyezes

(jlllagnnyü csoport " Szllágyságl mlm—k —l kul-csupan, 2, helyezés

l clkéucílö Lllnl'll'alk: Lovas Bállnl, Csendmn Erika. Tóthné Páx/lor Ágncm Maja
Tamás



. v. Nngyecst'di Verbunk és Csúrd
március 10.

verseny, Nagyecscd

Pusztai .Vlór — különdíj

k*cHu. ((]Húl'íllk' Lovas BúhnL ("scndm Enkn

- Júszság
úpnlis 7—3

umm'mcversem, Jászbexe'ny

Kovács Anml — ós/A Ld

Vezendi Zita — n 01

Molnár Horbd (: — leszve'tel
Bcdrogv 1— C kó Dóm— ósnétcl
Sütc L x-rémótc]
[ ku Dóra- róna élcl

'kadl Adél— rés/vétel
Nemeth Balázs re véte]
Szabados Ma p m/Vc'wl
Pozsvnyi Vera— re'szx étel
Czebuch llédi- részvétel

llortnbánvl Csenge — Ix'hldndíj
() wme . Kúlímdíj

Anna KLHU'ndíj
Szabo Annamána — Különdíj
Punhu 23 I'm Fjr, cL- Külündíj
Lovas Benedek — Kúlöndíj
Pz'w/mr csab-L. mim— . mama,)

mummm. vmh. — Nívódíj
Mándi Ilunna- Nívódíj
Hodosl — Nagy Hódi
[, vkó Boumd- Mmdu
Balogh Anna Kin Vívódíj
Bunda Bálim— Nwodu
Moina! abolus—rxíu'nh'j
Puma. xm- mmm]
Ferencz GL — le'xódíj

ódlj

F ]azegyík legeredmenyescbb(27www/öböl mdf] )ne'pxáncmúhelyként
k u mekmm xdrost



mumus tanáraik: Lovas Bálint, Cxcndom Erika, Majer Tamás, ]"úthné Pásztor
Agnes, Tiszai stsn

aprans 13.

Punku Zsófia —

Lovas Bálint - ré
Kmáz, Anna —

Vwcndi Zita —

Mnmár Borbála
Bodrog . Csikó Dóra részvétel
Balogh Anna Kim — továbbjulzm
Bunda Bálint — (ov. bbjlllúb
Pus' ai Mór lm a'bbjuta's
Molnár Szabolcs — lovábbmlás

Falk ím mná ik. l/mux lL'üinL, ("wndom ! LL Mujl, "almás, 'l'is ai Zsuzsa

. IV
majus

Oly/J gm S/(vló és pm némánmmcny döntik Sálorzü' L'ijhcly

Bumgh Anna Kíru — r'-
Bunda! mm— .

x! adbntőbcn
MolnurSzabol 111. hely (1 korcsopon)
mm; Mór — m. hely (11. korcsoport)

Náluk a dönti—bun

I'clkcszít ta ' lik: Lovas Rálmk Cecndnm Hriku, Mzuer Tamás

,lurlánc Vcncny, Hormbágy

május 19

Felnón eredmé yek:

Ferencz Gerg ésMujur'lamá —3.hdye/,óx

Gyermek kategória crcdméu) i

Laczkó Botond L hol)
Páver 'xbn Lönnc — 2. hely §

Gurzú um WolnárSzabolcs—, helye ;



. Pünködi Örökség Fesztivál, S/cnlcndrc

május 30.

Az líjllsdgi cmpun részvételével.

- 50. Hajdú—Bihar wmi Gyermek és ul. ági Néplancfúrum)
Püspökladány

majusi .

Bóbvlu upon ([ Z)

Dnbngm mm (LL/2: A/1,ev )

(julugonyu csnport(A/'7. éx 4")

mum—ima csoport (AG—4 éx r.)
Kendcrkóc csoport (A'ó— . e'xf)
njúeági csopnn (mu '1 'o-wvM.)

A mm, a Szederinda csopml 2 korcogn Ljálywasoha az ()Aszúgos Gyermek
m.uancamomgmn való megmutatkozdsm.

Valamint a Kendcrkóc csopml lá yan javasnlm al Omagos lljú '

Néptáncanwlögidn mm megmmaukumm

. (' 'crmck Népxúncosuk XIlL ():
Szarvas

válja,clün!(í,gos

íúnius 1-3

tul ;: dömóbcnvlulm'u' Szabolcs —

'álnk' Sa iát bemutatók, feszt

Fe,—mmm" Támlúz. mmm 25 (saját szervezésű mndezve'ny, Hajdú székház)
Karácsonyi müsor, .vu'w Jármujm no Ml'lwlod 51 Hill dc

M .vervezésu rendezvény, Hajdú
'mbcr SV

Lnnepvún') családi mp december 17 (saj
bla-km,)

l—Iajdú székház)
us 11

l—nrmdnhni Táncház márcim [A. (saját szervezésű rendu:
Tavaszi gyermekmusor, MA 'rmújm mi mummy Há'/, .m



A magam vinvoualú munk.) eredményeképp rendszeresen kérik fel iskolánkat
fellépéeek teljesítésére: iskolai— óvodai rendezvények alapítványi bálok, Hirosi
unnep ckcnvalól s/véchmegyeimlepülés'i rendezvények

- Fcllc'pésck

júHus: no.—mm). Lovasnapok
A rendménym kumplcx müsort adlunk elb melyben % munk
apraja—nagya fcncpcu A,, A/4—(1 Mmmm az Tovabbkc'pzös
0 lábak [áncosai vertek rcsl a km;/Cr 1 órás szerkesztett
musorban

mlguszlus:
wpmmber: Rém étel l'eketekö völgú mum—kun m. A 4 évf. tanulókkal

Debxcccn, Csaba kin-Mm címu székel), nemzeti cpu-u
október. ImmúnuclOllhnn

1 Iurwbúgy
Huh Ferenc Korengrúfuswhen)

november. Fonás K ' Klub áhul s/erxezeu s ou nmlumúg A'A—S

január
február Komuws Kclcmcn eloadások
március: Március H—i város! központi únncpi musor. Petofi [élt Kossuth tér

lme/3 kórház iuwkom gi fenem
Virúgvasúrnup— kóApnnli ünnepség

április Szólólúncx crsenyek
Or. . gos Táncllz'xztalách—xóés Kirakodo'vúuár— Aprók báua
Momlm táncház

május" Szólótdncwrscnyck
Szcmcndrc

]únlus' Mulnruincwr *n); [ mmapok


