
FENN ARTÓI ÉRTÉKELÉS

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

2019/20-as tanévi m 'déséröl,
a pedagógiai program végrehajtásáról,

az, inlézményhcn folyó szakmai munka eredmén) cégéről

A ..Haidúh'uu" Alapfokú Mu'veszcu [skola fcnnlam'un 2020 júniusában énékelte az

intezmenyben foly!) .vakmal munkál és az lmézmc'ny pedagógiai pmgramjának leljcav'lésél.

.lclcn énc'kclc'e mcgállnpíláeai az lnlc'zményvczclá [unix végi hevúmulújm valmnml a!
mle'zmán)b0n lefolytatott cllcnbr/ések lupuszlalamínalapulnak Az cllcnmcm e; értékeléere
azon exiCXC törvényaNcmAcuLö/nexeléeról83 §(2)bekezdése)pomiaalapimlkcmlt
sor.

1. A, cllcnűrLéx mem—te

A funmurló állandó iclenle'tc'vcl gyors és amnnnli xin/acszzlnlíssul rendelkezik az iskolában
(onc'noMmmm],munkúvul kupcsolmbnn.

Az nmc'nnc'mve/em a l'ennlans'v xe'szere a ZOI9JZDZO-as tanév ltlárásál kövcldcn áladm n/
imczmc'n) állal m nen mamam. amel) a pedagóglal progmm x'c'grchaita'sál. az

une nemben folyó szakmai munka ercdme'meseégé! enekel! A l'ennmruinuk az

cllcm'vr/e's'ne'l és értékelésnél az climi (ancv (2019 2020) dokumentum/41 rendelke/ése illmkv

A hevümnlóhól sw'vmuzó infozma'clókal a fenmanó ellenörzés amim kiegé. . ene 4/
uuézmcn) dokuxncmummmL elem/skac]. továbbá a/ intézmén) ve7e16jéwl folyam"



mcgbcszólósecl. A/ eln/ele; nevem/óda: és 47 ellemlrve'e eredményén anpaemlamil a

ibnmnno iclcn c'nc'kclc's fol'nlma'han hmm nyul summa

2 Az ellenhrlés lcl'ülctei

- Az intézmém' gazdzllkodzim

' A működés ( x'cnycssc'gc

mmal munka eledmel esee'gc

- Gyermek és ifjúságx'cdclmi [cx'ékcnyse'g

- A tanuló ee gyermekbalesetek megelőzésére ten mle'mde'sek

34 Megállapítások— énékvlés

[mény gyüli—adása

Az intézmé ; gazdálkodása a vonatkozó ingsznbá _ oknak és : 'n'énycxségi

xzcmpnutuknnkmegkch Az imézmény az éves költxe'gvnesben taglaltuk-ml—

megfe
A szánnilcli cls7a'molasail. kömwczctc'sc'l és a beszámolók elkészítését kulsd Lönyl ell'n el

!cu gazdálkudik.

xégC/Icú (F_lurd 9"; El)

A/ lme/men) mmm e, Ingatlan és es/kúl fellelelel njogsmhálynk állal meg nám modan

rendelke/kem állnak m a fmmanls hizmsítja az illle'zmc'n) számma az Alapító okiratban

lügzl'lcnck szerint

Az AHIÉZHVÉHY takarékosan és ham'koman gazdálkodik :! zendelkezésére álló es/kö/eixel és

fonásaiml. A milélbcn befizewu térítési és mudilllk öss/eg: ;: xAlllkn/ásnak megfclclbcn
alakult

3.2.a. A mükodés lön'ényesxége

A/ lme/men; ulupdnkumemumm (slenelel. éa Mliködcsi Szabályzat, Pcdagógml Program.

bes Mmmm Alaplw' Okirat. Ilázirsnd, Belskolamgí len, Tmúbhképm'm program.
Mílkodési engedem a mmm/ls, halúbm Inge/elmlynl szerin! rendelkezésre annal. Az



zdapíu'v okirat és a ncx'clcsi program :! jogvahíxlwknak megfelelően készült

Al ímé/mén) szaknuu dokumemmmu. smbályzalai a 2011. én cxc. Koznmclc'sx lo'n'cny
clou'ásainak mcgfclclbcn vannak clke'sm'lxe. A PedAgógim ngram ' ., SZMS7 Al Ampnu
Okinmal osszhangban vannak. 2017-ben leltek aktuahzdlvn.

AL ima-nen, rendelke/ik ) működé ez szükséges ymba'lyzmukkal. A "amily—luk :.

jngszahálwkhan ínglalmknnkmeg! elnek.

AI intézmény adalkazclésc mind a tanulok. mind az alknlnmzottak esetében a

_iop/nbúhoknuk magfeleln A, We'/men) ;; u. ,; nyominulxnyvkai es mum—mason;
(Bum-i mmm. lotzslnp, Csnportmpló, ()szla'lynapló. Halndási mm;). Bizonymnny stb) az
előírámk eredni ponmm áttekinthetúsn xeuti. a használt dnkumemumok a lúwén)!
emma—Lm megfelelöek A/ hmm a/ Umm mel udaLs/nlgúllamn falhh'úminak.

iogsmbá 'szcnnn egyéb ki- és bciclcmc'si kölclczmtscgcinck határidőn belul mindig eleget

lesz

Az imézmc'ny fcladmcllúíásának a szemébi fellúelcx bxztosííonak. Az mtémlémben ..

mponnk vermek—e u vonatko/(v legs/ml) mm" w; Lémk

3.2.h. rem-mm lön'ényessógi ellenörzés, egyéb ellenárze'sek

Ebben a lanévbcn nemmh fcnmanói (ón ényességi ellenörzés.

3. 3. A szakmai munka eredményes 'm—

A 2019'2020-35 (anúx kiemelkedö eredményei.

amo anembu 20—án a ("hun (ruham, a Hujdúaégi Gyermek és [fiúság
Sznmxancvcmnycn kicmclkcdócn szcmpekck az xskalx mmllói:

annúdü
R klemch m'u'udv') ki Öndíj

Fclkévhó mmmik [igclinc Csendom Lrika, Lovas Bahm. Maicl Tamás. Túduné País/lm

Annus, mh uvulm, ! crencz Gergó

lkpmmbcrbcn koacmúkodtunk az Luchansznkus Világkongre zuv ,,bc'haranguvn'

[mom Mcgnyu 'm a an' kánál. mim ;: renduxén ' lemdú lépxhelűi



— Vmemhsr 16—án Mmm S/abokzs ;: "End Li lábam árd ki musü" Kulums/egl Kárpát—

medcncc. xcgcms versenyen katchr' ában 1. helyezes! cn cl.

— A Gwmlck _.Fölszáhnn a Piha" lelevíziós tehetségkutató mu'sm' dönlójébe jmon wkuhlmk

xehmeggunaw csopurua,mi Aun) pm DM es különdíjat éldemeh k.

—Az Ursmgos lüusa'gi Szólmáncmxscnycn donmc'hc yumn (ancosaink Pusztai Mór

Im úhbképzőx kemuló.

. Az mm'zmc'n) Bóhim (50170ana, ek'm') én Haidú-Bihar Megyek lxéplánc forumon mújron
színvonalas előadása alxpxán a szkaai zsúú bcxáloguna az Dudi-gsm Gyemmk

Népláncamowgíáb .mdy I'ebxuár Z—án Szegeden ke, ull megrendem'n'e

A Lisnkonxi chzcli Színházzal való szakmai eg ünmüködé

A ,,Deblecen. a mibadság önámsa címü (áncjálékul macs/al jálb/UHU A alma/.. melyben a

Imúhbke'p/úx évl'ohumuínk mum. e, ;. felnem csopon Iáncosm is felléptek. Ebböl a

mnua'lékhol ésszel is volt "A hcmulaló táncosamk részv ételéx el

A ("and 19 ulagxdnán) mlm! márduaban beküxelkeult NLnlabcza'ras az intézmény

5741an és ag 'h muhödéaóm xs kihatott
MüvésLeu ískolánknak március 15—16! m kchu It'rmc mmm emma. me!) a .,uoogm

dawn—om" (Elülelén uxlówh meg umporlnnkénl Al oktatók Elméleti anyanakm és

akkamxmmm küldtek ;; lanulóknak. s kérték a kxadolt fcladatok visszakumesel,

A lamlgyxgazgalxs is onlmc formában xamsuu meg, ig) '; uén'ueu— és mndxjak beszedése is

umlússul ! ém, u.numm u májusi bamm—mm,, 13. online Luldlók mm a szülők a klf
admlnpnkal.
hrrc ;. tanévre lcrx'czmt tavaszi szakmai plogmmok. feszuxám elmurudmk ALÓL idúpomia't

ame módosímxták (Országos Szóló Tánuxenenysk. Hajdú — Bihar Mcgyci Nóplánc Fórum).

Av vakola aug.! hugynmúnyjmn wave/eu "mi m'homk. melyek a kowtkezö év szakmai

anyagát alapozzák meg a kozpann rendelkezések mau bí/nnymlnnná vállak. Amennyiben a

vendelkczések lehe—lóvé les/ik m...—mh hónapban roviducn fozmában, Hortobágy

hclyam'nncl mrgszuvcmsxckerulnek a tanulók számára.



A: inté/mény pctlxgóglaí prngrzmjálmn megfogalmazni" celok e'x elvek n gwalllisullak

az ímé mény slakmni munkájában az online okmás lehetliségeihez mérten. Az aklamk
igpckcltck megvalósítani a tervezet! tananyagnl, n smká. n év végi hcmmaló mmm:
ellmlmdl. Amint n szabályuzlisnk engedélyezték klsebh ihskzeinvelelekel . ervellek az

osztályok az egészségügyi amhúlyukat betartva, ettol is crőxitvc a közösségeket.

A maguk tantárgyl plngmnl a lanllan órákon mlm uklmó , nevelo munka megfelel az
zh ávásakllak.

A ZOW'ZUZO-ns mnóvhcn a tanuló] s/úm e'x elején 215 fő voll (ebbül 8 ib landijas).

A/ lnIé/lllényhsn llalnamn, helymtú vagy hnlmnzoma hátla'llyos helyzetü lallulo l fo vnll.
Az lme'zményben binlusilvn van a, ebélyegytnk'még megvalósuliw,
Al, lntézmény alkalmazom kozossc'gc kulonos ügyclmcl fonlll n nehenelah könllméllyck
ko/ÖU ' n gyermekekre

Az intezméll3bcn xc'gzcn pcdagóglm munka crczlmónwscn )nlgáljn n lcllclséggondozu'sk.

mene a ull'l'eneneléll kénensegfeileszlén,
S/llkseg vcrlnl munka/mm l'oglalkua'laok kemében blzlosln'ék a kevésbé lehetsége:
lanulók szamám al. eg, *m foglalkmflsl ls Rsnds/cmcek n léreenpk, I'eyllvúlok elmu

lchulséggundlvó kulnnénlk

Az illlczmcllybcll tanulók negyen jó lcljcsllmónyl mmnmnk a Imlulma'nyi állagok és a

mmészeu kczscnyckcn elen eredmények lckilllclébcll.

v ímé/mém lnnulóumk alka/lmi lanl'nnn ki ül! ellbglnllsngukm bl/lux'l'lmlak u [ímél

mámlu Mg (knlnnénak. bemumék, unncps lek cdzölábomk, ml'lvc'szcli lsknlas xelsellyek,

meka/ak. egyéb kü ,n rendelk ények). majd a lelleloségekhezme'nen enllne íbrmábul'l.

A magas szlmollall'l munka elééményelénn rendszeresen kenk fel iskolánkat fellépések

leljenl'légére: iskol' — óvodai rende: nyek. alapllvlínyl bálok, Hirosi ünnepségeken laló
lészvéleL a megel [clcpulésl rendezvenyek 'lermészélésen ez 2020.márclusálo'l szullclelt



A c/v'monajas szakmai munka hz'mcrc a mlm. Jnl malma. kbmsség Az islola n pndagógim

pmgvam Alla! ?: lunalnmzon na 'omauws koz-ucsőgl rende/xén):il meg!,anrvm: bemulalú
foglalkozás. kurácsonyl mümr, lmku ' lag) kn csumiu ndókvzás. kozos fm'snngc'v
valonnasútés u szul'okkcl

("lwmégébcn elmondható, nagy a ,,llnjdúlánc" Alanmknwinmeg. Iskula ). 2019/20-ax

nevelési évben — )r dűlő évrkha hasonlóan - nagvon eredményesen végezte

munkáját, a Pedagógiai Programban és : Mnnknlm hun mcghaltáruzunnkmlk eleget
leli.
A lanéx mndczvc'n)cit_ fellépésen. annak. clórl vakmui :redmén):ke! ay fsz muliu'klar

unalmat/m

. Gytrmck és iíiúságvédelmim ékenység

ulnllen lanewben meguzsge'llal. hogy a !alullú uzám nam számlcka hmra'nym helyzetu.
illcnc llalmomuan lhihAnle helyem gyermek tanul ay inlrízménybcn

A nzxelásu lelndmnk ege'amé es és" binunságns feltételei blzlosl'íonak az intézmén)bcn A

gmrmck és i_ 'gxódelmi felndnluk ellá "ál clsúwvban az alkalmazotti közösség kulonös

Uddflg)clc'sc bi nsitia Valanlcnn)l pedagógus űgyclcmmel Ll'sén a halvánws családi

háttérrel revdclkezó tanulók sorsát, mnulmányl munkapál.

A tnnuló e's gyermekl—aleeenek megelo'zésére tel! inlézkedéwk, lexékenyég

A Lamulókat felkészínk e baleselek elker' e'se'le. .negelo'ze'sem. Minden tanév elején a

gycrckek lH/r é, bnlesene'delml okra-nemn részesülnek. A 2019 2045 lunévbsn sem Vnh

tanulóbnlccct a gyerekek kö/öu Kik/Anhalt) e,. ;: pedagógncnk ndu1753elésének éx a mnuk'wk

Fegyelmezen magamnúsdlmk ls.

3.6. .lmuslntuk — lnlélkcdési tcn

A nnlyaanmk mmm roluk/eres ügyeim. pábá/zlnk 'a egyéb for—rámk bevonnsa

Szabályzatuk. nlapdokumcnmmolx naprakész fnssílese az a.kmális lön'ényi válwzásokmk

mcgfclclncn

llatáxidózfolyanmlos
Feleim Twm mus/luna Iga/gall!



4. Egyéb

Pályázati tevékenység: Alaphvz'myunk c (m 'ndm' Alaphoz beadott p' 1me síkcrcsck

mlml A megvalósv'w" szakmai progumnkhó] és fejle .tésekblvl uz Rkob (anulóv ix"

mmm luk

Al lsknlzx s/inlén [vábáuli [bnúebúl (NTP—KIT] T—W—OO—M) LeheIséggnndn/ú canparlnl
mummcu a tanév során. melynek credmúnycsscgc'l az de'" szohsm eredmények és a

..Fulwúllott a páv á—ban" clén credmc'mck is bizonyímnak.

cg/és

FcnliL—k alapján fenntarlú megállapítja, hog, :: ijdúlánc Alapflvkú Művészeti lsknla az
Alapító okiratban és a Múködesl engedél) ben maghatárnzottak szerint működik.

Hajdú Táncegynuege'nKózhasznú Alap
[bummm



"HAJDÚTÁNCu ALAPJ-OKÚ MÉWÉSZETI lSKDLA

1. sz. mellékle!

kma sokon lesz! ne rleredn ny R
2019/1020. lanrv

. cx 'x (Éuháré (nem. m)— Hajdúsági Gyermek és !

mum Cuba L

Pus m Mm — Nixódíw
Im "Benedek - Nívódíi
Molnár mbolcs - Nixódü
Umdc U.; im - Nixédn
N )),

' ngc . Niw'xdíj
(hu/ó Vince — x' mm
SAMMira — Nixód'
v Tum' — N ód
Bunda Báhm — kicmcn nívó
Balogh Anni! Kim kicmch m 'dx'j
Luc/kó Bolond . Kulóndí] Kiemelt Nívódu
Szabad—us Vki! — mmm, és Kiemehm'vód
Hollo ' Nag) Hc'dx . Különdí) és Kiemch mwmú
Hnnobl ), lezn — Kú ndü x KxemchNíxódü
Hunnmw Cecngd — Ku Undu es Kiemethu ;

— Níxódx'j

Lelke *íu')mmm: Lxgcling L gondom
Ágnes Toth LV n, Fcrcncz (Forgó

nkn. Lovas Bamm,Majer lumás. Tóthné Pásztor

rá ki lábam járd ki msu Kalmagzegi legénye! vena-) (nm m)
Molnár znholcs . 1. hclyczc's

állat; a Pávn u—h 'úgkuhm'l műx!!!
Haydúláncc mles' utánpótlás csopnma - Dontós csoport Aran) páva mi

. Orxza'lgmlfj _ gi. , ]óla'nncru—ny

Pusztan Mór a donto , iulmt



. ()ruágus Gyermck Néptáncanlolúgiáru való bcválogatáx, Szeged (Február 2.)

Bóbna csoport (clózo cvi Hajdu-Bihar Megyei Nóptancfómmml. szamai
151] maslala nlapián)

aiál bemutatók, fm un.-k

Forradalmi Táncház október 22. (saiál szcn'czésu rendezve"). Ilmdú székház)
Kmúcsnnyl xásúx és családx nap, táncház december 15.
Ku cum)! meremusor december 15.

- reuépe'sek

yulius Honnbagyi Lmasnapok (Készen 1 órás musor)
auguS/u R 57 tul a hu. mikm rcndczvc'n)ckcn, Kamm' i felvonuláson és r
Karnevál man (mwhevhk nmuxésmú iskula gyermek és musági korú mnulóx a fcln'ml
cgyhucs únmmwal ki.)/men, kö/el mu Fó)

wepzembcr: Szümi mulatságok óxodákbrm
Eucharisztikus Vlh'xgkunglesszus ,.behumngau')"Unncpr Megnyih'ua.:
Bu 'likánál

Feb! mar Országos GyermekNépzr'mcamológia, Szeged
Óvndm fmmgokon xaló közreműködés

4 CsnkunaiNemzeti Színhá .a! való slakmai ek ünműk
A ,,Dchrcccm a szabmhág §"!!er cmm [mmmlekrrr r., mm er maman játszana a
alinhú/ melynek dóadln A; '4/ Ide! éxben w Hu!)!alúdmk A darabban lm'úhbkc'pza's urakok is
felléptek. (2019. ősze. nég) bérlelcs clörulu's)


