
FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS

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

2018/2019-as tanévi működéséről,
a pedagógiai program végrehajtásáról,

az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről

,,mwíúxánc" Atapfoku Muvészeu lskoia fenntartója 1019 Júniusában értékelte az
, lumwhyben totyc szakmm munkat es az mtezmeny pedagegtat programának teuesíte'se't.

m: uvttkews megáuapnásat M .nte'tme'nyvezetü tanév végt beszámmc'ua, vaIamínt az
tunt—mben !ofuwywutt eHeuörzések tapasztalatam aIapulnak Az ellenőrzésre és
muwhnw a 7011 ev: CXC torvény a Nemzett Koznsvelesrö! 83. § (2) bekezdés e) pontja

_ _mímtermuon

, uz euenűrze's menete

M'vawío áHandó JeWemeWet/EI gyors és azonnah visszacsamással vendelkeuk az tskowa'ban
JenoMenwdvskkeh munkám! kapcsomban

. uHeuvvényvezető a fenntartó részere a 2015/2019—95 (anév weza'ra'sát kovetaen átadta az
ucmtny aha! készk'ett beszámowct, amew a pedagógtat pmgram végvehaiasát, az
hmmm/ban (oh/ó szakmat munka eredményességét értékeh. A fenntartónak az

_ mm,—emet és e'nekelésne'v 57 91616 tanév (2013/2019) dckumemuma't rendelkelésre

; . dmolobo! származa mtonne'ctckat a fenntartó eHenörzés során xtege'szitette az
w'mmvy dukuvvvemunmtvmk etemze'se'vel, továbbá az mtézmény vezetmévet folytatott
t,;buszéWéssM Az ek'netes tajéknzódás és az eHenőrzés eredményét, tapasztawatatt a
HHtUKÓ Jelen ertekeles formájában hozza nynvánossagra

Az enenőrzés teruletei

_, !:(élme'ny gazdáWodása
. —x mukode's torve'nyessege
— wknw munká eredményessege
. mennek és ifw'ságve'dehu tevékenység
m mvtMó es gyermekbatesetek megetözese've tett mte'zkedések



. MegáHapíta'sok — értéke4és

! _. AL mlezménv gazdárkuda'sa

A mtelme'nv gazdálkodása a vonatkozó iogszabályuknak és a törvényességi
mnponmknah megfelel. Az intézmény az éves kalzségvexéshen foglaltaknak megfelelően
,umihudik.

mwneh elszámolásai, korvyvvezetését és :. begzámuíók elkészitését kulső konyvehível
Mmmm (Hord 93 Bt)

Hiumeuy számára az mgatlan és eszkoz feue'telek .; Jogszabályok a'Ital megkw'vánt módon
nJuIke—zesre áHnak. Ez! a fenntartó bwztosma az mtézmény szamára az Napl'tó okiratban
,mmek wenn!

, Mummy lakarekusan és hatekonyan gazdáWdewk a rendelkezesere áHú eszkozeive! és
( mm;—vu! A tanévben bamm—u térítés és (anduak omega a várakozásnak megfemöen

; :. H muködés törvényessége

mény andokumumumaw [S7ervezeti és Műkode'sn Szabáiyzat, Pedagógim Program,
' u— Munkaterv, Napw'tó omx, Ha'mnd, Eewskclázásl terv, Továbbképzés prugram,
mmm engedéw) a vonatkozó, máwos jogszabáWok szem renderkezésre állnak. Az
Mam) oknal es :. nevewe's. program a Jogslabályoknak megtelekien készmt.
, HvkL—vvény szakmm dokumentuma, szabmyzam a 2011 éw cxc KozneveIASI tűrvénv
um,-m meg(eheíőe'n vannak dku'su'tve A Pedagógwaw Program és az szmsz az Alapító
um! ummgnan vannak, 2017—ben !euek aktuahza'lva

.. mtézmény rendelkezik a működéséhez slúkséges szabályzatokkal. A Szabályzatuk a
szabmyokbanfoglaitaknakmegíelemek.

mémmvw adalkezmése mind a tanubk, mmd az alkaImazottak esetében a
Mm; mum "High-Neki Az mtezménv a Kanugyv nycmlawánvokat és nyilvántartásokat
Umm Wars, lorzsIap, Lsupmmamo, omáwnamó, Haladás! Namó, Bizonyítvány stb ) az
Mmm szcnm pomomn, anekmthetöen vezeu, a hamm dokumentumok a törvény!
imxsuknuk nyegfmeIőa-k Az wskma az Umm Hmm adatszolgáhatásw feIhl'vásainak,
mmw vennu egyéb m— és bemontésn kotelezettségelnek hatéridon belul minmg eleget

unmméuy fehdntcHa'táSanak a személyw fehétele! bizmsw'mtkak, Az mtézményben a
Num szervczc'se a vonatkuzo wgszabáw wapja'n torténik



, 1 [: Fenntanul rowe'nyesse'gi ellenőrzés, egyéb ellenőrzések

rum ukmberében karaszrrc'rfaye'dekrnr elrenürze'sr kaptunk, mely során k'rsebn
nr'kykl'rsrigokak Jeíoltek meg, melyeker pótoltunk

ken rvae'Sec'gk ('Henűucs a [GLS/'lg—As rane'y soran áprms hónapban yek. Az eHenörze's nem
XM ,)ublcmi'kl

nknrnnntunmk megtekmkhctök az Akapr'rva'ny rraua'ra'ban

, s, A szakmai munka eredményessége

r ru kem—as mney kkemdkedű eredményen

— A Debrecen. Hamu Táncegyüttes 2019. rna'rciusa'ban rnegszakka's nekkm 10.
akknkanrrnnk rs ,,Krya'korn" mmőmh a Néptáncosuk Orszagos Bemuram'szr'nnadán Ezze!
a teUesk'tmé-nnyek egyedukálló az országban.

ne" eredmenyek eko'arnenye a művészeu rsknka's akanozó nrnnka

mel a Hupdúxágk Szakara'nryersenyen kremekkedően szerepekek az iskora tanulók, az
mwkk keeerednre'nyesenb rnuneky vonunk, mmden versenv ' díjazott ken. ( 15 Nívó '

rkukondr'r)
n Jrnxzsrigk cyerrnek es mmeg! Szokóra'ncversenyen az egyrk kegeredrnenyesebb
nepra'nemunelyke'nr képvkselte az iskola a CMS ya'resr. 417 vaód , s knkun *;

e Halmi—Hmm Megyek Gyermek es músa'gk Ne'pra'nerernrnen szamos Arany mmősk'tés
es pedeuugkak, ekknmr anak sznkerrek Mrnden csvponunk Arany minősítést ér: el.
AL okrara'sr mynrak akar knrr Országos Csoportos Tannkna'nyv Versenyen
krernekkedöen szerebeh az rskek !. korcsoportban a Galagonya csapom he1yeze'sr,
a Szedcvknda csoport m nekyeze'sr ér! ek.

n Szedermda csoport meghk'vást kapun az Országos Gyermek Néptáncantulógkára
Szckcsmhuwmm
A! r Nvmzulktm Gyurmek es Wúsa'gi kege'nyesversenyen Takács Zoltán

ar M r ,Uvnas nckyerr—s: ert el (legmagasabb fokozat]

.; gyermek ,,rnkszaner a paya" releyr'zrns tehetségkutató verseny eiöva'logatója'ba
buymognák:
Lanka Botond Hurtobágyk ra'neok
Molnár Szakmkcs Del—arrakdr kanász
unknnnrka'snapon Hanmsn'gr láncok

AL orsrngos Pásztortanc makkozo és Verseny, Horronagy (június 9 ) eredmenyei
er .k krrrrrszrnky

r, dna! smokes 1 keky



rn'lzrn lik/loud z lloly
.nszlrn [sdbrl] nely
u.nllvlrm Botond kulendn

n lwy'el korosztaly:
nzn ;rnre l llvly

: mlran z nely
knnzsunnlran ; lnely

.nnernlényr lennrnrro' Alrlpl'tvallv sene'l rendezvénye a kétevente megrendezésre kerülő
,_nl Szomszédolás Országus Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesuivál, melyer ldérl Kárpát-
.nnrxnnren fmmyállá rudrunk bdwlcrll a Csoórl Sándor Alapnak koszonhctően. A lesztlválun
skelrl valennenny. csupoma fellépett, s ezen felul 15 vendégcsopon érkezett a feszlive'lra.

n.nllenmsz—nn tul lntezlvle'rlyullk (evékeny részr vallalt a szervezésben ns A fesztiválon az ndei

rn-n klllfaldl csoportokat ns lehetösegunk volt vendégul látnl

A ,,Debrecerl, a szabadság örvárosa" című táncja'te'km tavasszal Játszona a színház,
melyben lílusa'gl és felllőn rsepurrunk léncosan ns felléptek A darzbm a színház
MvL—tm yol/ö évn műsornaplalaba ns

_ imuzményben folyó pedagógiai, szakmai munka a fenntartó által megfogalmamu
'segn célukal messzemenően megvalósltona. Az inrezmeny pedagógiai program] han

.egmgelmazeu célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkáiában.

nnnrsrnyek nnnrv'ngyn programja, a tanl'tásl érekon folya oktató — nevelő munka megfelel az
n bugsoklldk

zu Lzl/ZUH—as lenévben a tanulólétszam év elelen 237 Fő vall (ebből 33 fő tandílas), rnely
n llllllvhzámot (eklntve nagyon nasonlu az elöző év1237f6hözíebből selő tandlias).

nnn nenyben nv'lre'nyos lnelyzorn'l vagy nelmuzeuen nárrényes helyzetű renuln' 1fő volt.
llltéulléllvbell blztmsl'tva vall az esélyegyenlőség megvalósulása.

_ nlllc/lllélly alkalmawnl kozossege kulonos l'lgyelmat fordl't a nenezebb korulmenyek
n ,mllulo gyulnlckcklu

nlnlrzlllenybr'll végzem pedagóglal munka eredményesen szolgálya a (ehetséggondozást,
vvul n rlnflerenrnalr kepessegfenleszresr
.rnsenn smlllll lelzerkezrvre luglallmzasak keretében blztosl'ua'k e kevésbé tehetséges
llu-DV szamara az egyém foglalkozást ls, Rendszeresek a versenyek, feszlnvelek elem
z lmscggondozo kulonorák

, nnneznnenylzen ranvlo'k nagyon ne tellesl'tményt muramak a tanulmányl átlagok es a
versenyeken eler! eredmények !eklntetéberl



llllt'7meny tanulonrnk sokszínű (allórárl klvvli elfoglaltságoket blztDSl'tottak (kulönórák,
_lnnknok ullrleuségek, edzőtáborok, muveszet. lskela's versenyek, láncha'zak, egyéb
, meg. rendezvények)

nrnges szlnvonelu' munka eredményeképp rendszeresen kérik fel lskola'nket Fellépések
meglesem rskelnl— óvodal rendezvények, alapitvánvl bálok, VámSl unnepsegeken való
% .Me-l, a lnegyeltelepulésl rendezvenyek.

__ nnrnnlzn sznknrnl mullkn háttere a stabil, lel mukoeö kozosseg Az lskela a pedagógia
n nltnl n (artalmawn hagyomanyos kozosseg. rendezvényelt megtartotta- bemutató

l r:,ltllkum'S, karácsanvl musor, nnkula's vagy karácsunvl ajándékozás, köles farsang, e'v végl
(llllmslltcs n szuldkkel, nvnn tabunak

Jsazesxégében elmondható, hogy a ,,Hajdúta'rlc" Alapfnkú muveszeti Iskola a zu1s/1s—es
ett—lesl évben is — az elől évekhez hasonlóan - nagyon eredményesen vegezte munkále't,

ngogl Programbanés a Munkatervben meghatározottaknak eleget tett.

L-"L'v lelldczvélwcll, (ellopása-t, táboralt, elért szakmal eredményeket az 1.5L mellék/er
_llthHdLlD.

ennek és l'f ségvédelmi tevékenység

nntnn, lnnevben lvlegvlzsgnllák, hagy a tanulóléksza'm nanv százaléka hátrányos nelvzetü,
t u lmlnrozattnn natrenvas helyzetű gyermek tanul az lntelményben.

luxuhisl feladatok egészseges es blztonsagos feltetelel blltoslmltak az lntézménybent A

nnek es musagvedelrnl lelndntok ellátását elsősorban az alkalmazuttl kezesség különos
:tllutlcve blzlosllla Vulamerlrlyl pedagogus ftgvelernrnel kísérl a nátra'nyes családi
lLll nkl lerldvlkezó kdrlulók sorsát, tanulrne'nvl munkála't

( e A tnnulú és gyermekbalesetekmegelőzésére lett intézkedések, tevékenység

wllkllúktll lelkészltlk n balesetek elkerulesere, megelőzésére Mlnden tanév elején a
n (Ám én belesetvedellnl oktatásban reszesulnek A 2017/18—as tanévben sem volt
_llulm me! n gyerekek kozott koszonhetö ez a pedagógusok odallgvele'senek és a tanulók
rrklllluclt magatartásának ls.

z.,vaslalok — Intézkedési terv

r_ll,n/_ltoktovabbl rendszeres hgyelése, pályázatok lra'sa, egyéb források bevonása
vlJlHyzvnulk, nlnptlokurnentunruk naprakész fnss. ese az aktuálls !orve'nyl változásoknak
unlelek'len



Nnna ruwydmaaos
mmm Lovasné Tisza Zsuzsanna wgazgató

! mm
a ,rmu kex ekenvség AIapitva'rwunk Csoóri Séndar Naphoz beadott pályázatai sikeresek

_ Mk A megvammon szakma prugramokból es feNesztésekből az Iskola tanulm is
o! munk

, Mo a szmmn pawázau forrásba? tehetséggondozócsoporlot műkodtetett a tanév során,
! ! mak sukevmséget az eWért szólvsta eredmények m mmnymák

, ; stegrés
! Mit—k awapia'n fenntané megállapítia, hogy a Hajdútánc Alapmkú Művészeti Iskola ax
Mmm okiratban és a Mükdde'si engedélybenmaghatáromuak szerint működik.

_ML'KUH,1019 Jumusio

fenntartó



,,HAJDÚTÁNC" ALAPFOKÚ MűVÉSZETI ISKOLA

1. 51. melIe'klet

Szakmai versenyeken, fesztiválokon elért eredmények
2018/2019. tanév

cívis Cuháré (szept. 204) — Hajdúsági Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncverseny

dwior Csaba Lórmc— Nívódíj
'iis/tdi Mór ? Nívódíj
mmm Báíinl — Nívódíj
,diogn Arms Kíra — Nívódíj
'Unku isófra A Kulondi']
avas Lie-ijedek — Kulóndi'j
rom szaboics — Nívódíj

, ijdi Hanna e's HortobágyiViola — Nívódíj
Ark: Lószio Máté — Nívódíj
_.ii/kú Hutond — Kviondi
urlobégvl Csenge — Kdiöndíj' és Nívódíj
.jims zónán — Nívódíj
rír/u vince — Nívódíj
'Sku Dóra ós Su'tö Hódi - Kulondi']
,(ihddux Máté — Nívódíj
odósr—Nagv Hédi — Nívódíj
om oakr Álmos — Nívódíj
um Anna és Szabó Annamária — Nívódíj
.íkúwi'tö tanáraik Ligetíne' Csendom Erika, Lovas Báiim, Tiszai Zsuzsa, Majer
mars, Tómne' Pásztor Ágnes

Tom Ferenc Koreográfus versenv elődöntőjében elért eredmények: (Okt. 4.)
[usr rmnósíre's Dúbogő csoport, Galagonya csoport

s: Szederinda csoportm/ mmósí
jdoiitöbejutott: Szederinda csoport ,,Öhön" című koreográfiája (március 30.)

iószsagi Szólótáncverseny
is u7i'iw0ndiú előadásáért ku'iöndíjban részesuít:



.ortoba'gvi' Csenge
iuriubagyi Vicia
iuko Bolond
'szldtzki Álmos
Akira/oltári
iszioi f,:dba Lőrinc
iiigas szíiwonaiú eiőads'xáért ni'vódi'jban részesült;
Luis Mira
is-i uniós
iLiousi—ngy Hódi
zubzidosMáté
mim Botond
.iiuiiiárszabolcs
,iriugh Anna Kira
JHLM Ba'ímt
raki Do'ia

SAIHIJ
_ .icsZoitén
uis/mi Mór
wmi hombar
uiiiiiúm Mariann
uva: Báhm
inga Vanda

Ju

iii Ló Vince

Országos Csoportos Tanulmányi verseny
doiitőben ii korcsóponbun a Gaiagonya csopvrt 14 mig a Szeder'inda csoport
iiuiyeze'si ért el.

Országos Gyermek Néptáncantolúgiáravaló beválogatás, Székesfehérvár

S/L'dwmdd csoport [elöl évi Hajdú—BiharMegyei Néptáncfórumról szakmai
zsűri iavaslata aiapia'ni

. dajdú-Bihar Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncfórum, Nádudvar

,;uira csoport (E/Z. évf.)
mbogö csoport (A/1—2.e'vf)

ialaguiwa Lsoport (A/3, e'vm — Arany minósutés
Ágiieriridii csopon (A/A—S évf.) —Aranv minősítés, Küiöndii

s T/lO évi,) - Arany minősítés, Kula-nai,-Júbagl csoport (T/7— .



;. Nemzetkozl Gyermek és Ifjúsági Legényesverseny
zenen . eranyboymshereze's

— A 3. gyermek ,,Fölszállot a páva" teIevr'zíós tehetségkutató verseny
megeroye'ba beválugnák-

mko Botond Hortobágyi táncok
nok/vár Szabolcs De'I—aVbIdi kanász
minpollás csoport Hajdúsági táncok

Saját bemutatók, fesztiválok

urrddalmi Táncház október 22. (saya'r szervezésű rendezvény, Hajdú székház)
mMeunH Gyorekműsor november 19.

erunlml Táncház március 14, (saját szervezésű rendezvény, Hajdú székház)
nem gyermekműsur, KÖICSCV Központ (áprílís 17.)

A szágos pászmna'ncTalálkozó és Verseny, Hortobágy (június 94
verek korosztály:
.ynrrnr Szaboics 1. how
rczkö Botund z. hewy
:Esztuv Csaba 3. hew
mlman Bolond kúRjndíj

Húsági korosztály
nrz Vmcel haw
nem Zoltán z hew
mm Zsombor ;. nery

mtézme'nyt fenntartó Alapítvány Saját rendezvénye s kétévente
negyendeze'sre kemia Szomszédolás Országos Gyermek és Ifjúsági
.épláncfeszüvál, mew ídén xxnv aIkalma't únnepeWtev A Fesztiválon rskoIa'nk

nernennyr csoponye feue'pen, s ezen felm 15 vendégcsopml érkezett a

r 'sztwáha. A feHépésen túl mtézményunk tevékeny részt válíall a szervezésben
A lesztivákm az ide évben külföldy csoportokat is Iehetőségünk volt

mdeauHátm.
magas Hím/Una!!! munka eredményeképp rendszeresen kérik fel ískola'nkat

nHe'pe'sek relyesr're'sere: lskmaw— óvodai rendezvények, sIapw'tványi ba'Iok, városí
mepse'geken vakj re'szve'rew, megyei releeme'sr rendezvények.



fellépések

_thusz Hortobágyi Lovasnapok (Két 1 órás műsor adása az együttes gyermek
; mosagt csoportjainak táncosaíva!)
ruplt'mbor Szuretlmulatságok óvodákban
ttouor tmma'rroet Otthon

Hurtoba'gy
'Jvember' Tóth Ferenc koreográfusverseny elődöntője

ovis táncház
brui: OrszágosGyermekantoróg'ra, Székesfehérvár

óyodar farsangokon való kozremukode's
romos Március 15—i várost központr ünnepr műsor, Peron tér. Kossuth tér

Országos Gyermek Néptáncantológia, Operettszt'nház
Tóth Ferenc Koreográíusverseny döntője

nm Debrecen a Szabadság Örvérosa etőaoás a Csokonaí Színházban.
Országos Tanulmányr Verseny — döntő
Országos Táncháztala'lkozó, Papp László Budapest Sportaréna
(ta' nctam'tás)
Jászságr Szoto'tárrcyerserry
Táncművészet Világnapi műsor MÁV Járműjavító

tarto tancos Majáhs- Debreceni Nagyerdő
Nagyvárad foue'pe's
Szomszéootás

Csokonai Nemzeti Színházzal való szakmai együttműködés
,,uebrecen, a szabadság őrvárasa" cr'mű táncjátékot tavasszat játszotta a

,.rírmtáz, melyben ifjúoági csoportunk táncosa] is feltéptekr A darabot a színház
,..tvt—tro jöv yr musornapmraba ts,


