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A Színkép Alapítvány, mint a Harmónia Aiapfokú Művészeti Iskola fenntartója' a törvényben

meghatározott módon készítette el a 2Ol7l7018-as tanévről szóló intézményi szakmai

értékelését.

Jelen szakmai értékelés alapja:

. azintézmény Pedagógiai Programja'

. a201712018' tanév munkaterve'

oa2OI712018.tanévrőlkészültigazgatőíbeszámoló.
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APP.banmegfogalmazottcélokésfeladatokegyértelműenmutatjákaziskolaszakmai.

működési struktúráját. olyan iskola működtetését és irányítását tükrözi, ahol a PP-ben

megfogalmazottcélokirán1.mutatőak.Aziskolajövójéneképítéséhezbiztosalapotjelenta

szakmailagjótképzett,elkötelezettpedagógusokbóiá11ónevelőtestület.

Az isko'a tudatosan vállalt küldetése az esélyteremtés és a tehetséggondozás kettős feladata'

LzintézményijövőképmegfogalmazásasoránfigyelembevesziaZegyesművészeti

tevékenységek sajátos célrendszerét, amelyet kiemel a nevelési' oktatási és képzési célok

meghatározásában is. Kü1ön fejezetben dokumentáija a személyiségfejlesztéssel, a

kö zö s ségfej lesztés sel kap csolato s céiokat és feladatokat'

Szerveziés iranyítja az intézmérry stratégiai céljainak: a tehetség' képesség kibontakoztatását

segíto tevékenysé g: ahátrinykompenzá ciolfe'zárkőztatás és a tehetséggondozás kiválasztott

feladatokat . Az tntézmény stratégiai céljai a kiemelt figyelmet igényiő tanulókkal kapcsolatos

pedagógiaitevékenység.A2.6pontbanalaposrészletességgelírakétfostratégiáról.
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. értékrendjében humanista, gyermekközpontí, az ismeretközvetítést a sokoldalú

személyiség- és képességfejlesztés szolgálatéha áIIitő, a gyermekek konstruktív, aktív

tevékenys é gér e épitő intézmény ;

. célj ai az alapvető képességek tudatos' holisztikus szemléletű fejlesztése;

. feladatai a művészeti kifejező-készség alapjainak elsajátítása korszerű/innovatív

nevelési eszközökkel' módszerekkel'

A Pedagógiai Program alapelvei, cé|jai, feladatai az egyéni bánásmód érvényesülését tartja

szem előtt, külön hangsúlyozva a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos

pedagógiai tevékenység - a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet.

A 1l\4": t,a*1{-> í"' ""-})\ '/-'! x }' , } l.'E? Lty" Álo rl*ll*l' :-|LLAIE}L: lll-"l Yl-"

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 20I7l20I8. évi munkaterve XII. nagy fqezetben

foglalja össze a tanév pedagógiai-szakmai, közösségi, vezetői feladatait.

Az I. pontban a jogszabályi változásokból adódó feladatok elvégzése tekintetében a vezető

felelőssége aZ tntézmény alapdokumentumainak éitekittése, az intézményi önértékelés

elkészítés éh ez v aló alkalmazása, szüks ég es etén ponto sítás a.

A II. pont a tanév rendje: szorgalmi idő, tanitási szünet, tanítás nélküli munkanapok

fejezetben részletesen kitér a tanév rendjét érintő rendeletben megfiatározottakra.

A munkaterv tovabbi részeiben az értekezletek' művészeti vizsgák pontos időpontja, szerepel.

További konkrétumokat kapunk a bőséges, szerteágaző eseménynaptárban. Áz es*lrrÓ*yek

nr*gÍelelnck a Í*nntartil e]várásajnak. a f*nnta*ó áitali cilkitr.lx*sck*r*k.

A szakmai, tanügy igazgatási, ellenőrzési feladatok konkrétan, pontosan megjelennek a

munkatervben mind a külső, mind a belső ellenórzési feladatok és határidők tekintetében.

iE*^,--*.,,-",.""
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A munkaterv részletesen tarta1mazza a fenntartó által e|várt és megkív ént - az intézmény

törvényes és sikeres működéséhez szükséges _ éves tervet. A tanév folyamán a fenntartó

folyamatos tájékoztatást kapott a munkatervben megjelölt feladatok teljesüléséről.

ü nra r'u.a 4.,{r i'* * s'r,tizva tsx a:
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A2017l2018-as tanév igazgatől beszámolójában Dr. odor Klara 7 pontban összegzi a PP-ben

megfiatározott feladatok végrehajtásának, az éves szakmai munka teljesülésének eredményeit.

Az I' pontban az intézményi működés jogszabályi feltételeinek teljesüléséről számol be. A
vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabá|yzatai a tanév során

rendelkezésre álltak'

A személyi feltételek alakulásáról kimutatást kapunk. hz nr*gfblel ;i fbrlrrti:rtir írltxl

*ng*:c1 il yezeltt 1 itszámn ak'

A tanulói létszámok fejezetben konkrét számadatok szerepelnek, mely adatokról azigazgatő a

fenntartónak a tanév folyamán folyamatosan beszámol. Diagramos tájékoztatást kapunk a

művészeti iskolai létszámok alakulásáról.

A tárgyi feltételek fejezetben részletesen kitér a ftnanszirozásra, az eszköze||átottságra' a

tel ephelyek helyzetér e. A p á|y ázati források l ehető s égéről i s b eszámo 1.

A beiskolázást tewre is kitér, számot ad, hogy két pedagógus jelentkezett 2018. március 15-ig

a Beiskolázási tervbe.

A Harmónia AMI intézményünk számos telephelyen nemcsak iskolai, hanem települési

rendezvényeken is kiveszi a részét. A beszámolóban a szaktanárok és a művészeti vezetó

ktilön beszámol a kiemelt rendezvények sikerességéről.

Az igazgatói beszámoló kitér a Tanuló- és gyermekbaleset elkerülésre tett intézkedésekről, az

tntézmény Gyermek- és i{ ús ágvédelmi tevékenys égről.

Ferurlartr:kérrt lontosnak ta:tjuk a kr.rltségh*íékorry. pcntcs' terrlezett és sz*lrály*s gnzclálk*<lás

L:*taríását'

Az iskola tovabbműködése szempondábőI az igazgatónő a következő megállapítást teszi: a

köznevelési törvény változásat miatt, valamint a finanszírozás átalakulása miatt szűkösen telt

a tanév, a takarékos gazdáIkodásnak köszönhetően azért jutott a működésre forrás.

A vezető számot ad az ellenőrzések ütemezéséróI: intézményi tanfelügyelet zajIott és egy fő

minősítési eljárása zajlott sikerrel.

Az intézményvezető beszámol a vezetől feladatellátásárő|, a tulmenően adminisztrációs

feladatok mellett kevés idő jut egyéb tevékenységekre. Ferrn{artókórr{ 'jairr:s*ljirk '&Z

irdtninisztrircios te:"lrek m*gosztását vezetőtársaivill.

A beszámoló összegzéseképpen megállapítható, hogy a Harmónia Alapfoku Művészeti

Iskolaban komoly szakmai munka folyik. A csökkenő létszám megtartása érdekében az
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intézményvezető és az iskola dolgozói mindent

Az tntézményi munka szervezettsége jó, a

dolgoznak, a pontos munkamegosztáson

szervezetben.
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megtesznek, új utakat, módszereket keresnek.

hibák kijavításán folyamatosan innovatívan

alapuló feladatellátás nélkülözhetetlen a

A munkaterv tükrözi a munkát meghatároző jogszabáIyi háttereket, az éves munka tervezetét,

menetét'

Konkrét és pontos tervdokumentácíő, melyben egyértelműek a helyszínek, időpontok,

feladatok, fele1ősök. A munkaterv tartalmazza a nevelőtestület és az iskolavezetés száméra

szóló - a napi feladatellátáson tuli - munkákat, úgymint: értekezletek,Leltározás' ellenőrzések,

események-rendezvények.

A vezetői beszámoló pontos tartalomjegyzékkel ellátva ad tt$ékoztatást az éves munka

elvégzésérőI, az adott tanév munkatervében megfogalmazottak teljesüléséről. Külön kapunk

információt a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról, az iskola továbbműködtetéséről. Jól

tükrözi a munkamegosztást. Az áItalfutos igazgatóhelyettes munkába állásával a terhek

kiegyenlítődtek. A feladatok felosztása, beosztása egyenletes, mind a pedagógusok körében,

mind az iskolavezetés körében. Láthatőatjól bevált, működő munkamegosztás folyik.

B}Á"'-""t *"";"-'"t"

a íanév .t"ie., a munkatervb en rógzitett feladatok, határidők végrehajtás át az adottfelelős/ök

biztosítják. A munkacsoportok vezetőí, a szaktanátok, a vezető helyettesek, az iskola

adminisztratív dolgozól és az intézményvezető egyként vállal felelősséget az adott feladat

végrehajtásáéÍt. A munkaterv jól mutatja az egymáshoz rendelt időt' helyet' személyt. F'zek a

dolgok a beszámolóban megjelennek, a vezető értékeli egy adott esemény, feladat

végrehajtásának minőségét, teljesülését vagy a nehézségeket. Szükség szerint rendelkezik a

további fejlesztési célokról és feladatokról.

tr:il"r:#rrzúer3t:í'r rru*1sj*l,';;l's*. l''.:}f *sr't'4 i j'.'tÍ"sl{.Á{.#t,{

Az igazgatői beszátmoló kitér az eredményekre. Az oktató-nevelő munka értékelése rész

tarta|mazza az irtézmétyi szintű eredményeket, úgymint pályénatok, egytittműködések,

elismerések. A múvészetí vezető beszámolója' és a prezentáciő részletesen tarta\mazza a

tanszaki munkák eredményeit.
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A beszámoló részletesen kitér a törvényi szabályozők bemutatása után az intézmény személyi

és tárgyi feltételeinek bemutatására. A beszámoló témakörei egymásra jól építenek' előre és

visszautalásokat tarta|maznak. A beszámoló lényeges része az ellenőrzésekről szóló

tájékoztatás, a minőségfejlesztés témakör és az iskola továbbműködtetése, mely mind a

nevelőtestület, mind a szülők, mind a tanulók, mind a fenntartó részérőI a legfontosabb

kérdés.

A Színkép Alapítvány, a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójaként vizsgáIta

a 20l7l2018-as tanévre az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott

feladatokat, az elkészített munkatervet' és avezetői beszámolót.

Megállapításaink:

. az iskolai PP-ben egyértelműen mutatják az iskola szakmai_működési struktúráját

. aZ iskolai munkaterv gondosan ttikrözi a munkát meghatároző jogszabáIyi háttereket,

az éves munka tervezetét, menetét

o a yezetői beszámoló pontos tartalomjegyzékkel ellátva ad tájékoztatást az éves munka

elvégzéséróI, az adott tanév munkatervében megfo galmazottak teljesüléséről.

A fenti dokumentumok ellenőrzése és értékelése után, a fenntartó nevében a Harmónia

Alapfokú Művészeti Iskola 2017l20l8-as tanévben végzett munkáját elfogadtuk.

Megállapíduk, hogy eZ az iskola csak akkor tud megmaradni, mindig tovabb élni, minden

nehézség ellenére, ha maximálisan alkalmazkodik a társadalmi-oktatáspolitikai kömyezethez,

tovabbá aZ oktatás-nevelés során is figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat.

Eredményessége és fenntartása érdekében továbbra is javasoljuk a fentiek figyelembevételét.
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