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Hébé Alapfokú Művészeti Iskola 
:

i

A2a1,5l20l6-os tanévi működéséről, 
]

a pedagógiai program végrehajtásáről, ,,

azintézményben folyó szakmai munka eredményességéről 
.

A Hébé Alapítvany a Művészetoktatásért elnöke 20t6.júniusában értékelte az intézményben
folyó szakmai munkát és a pedagógiai program teljesítését.
Jelen értékelés megáIlapításai folyamatos tájékoztatás, az intézményvezető tanév végi
beszámolója, valamint az intézményben folyamatosan meglévő fenntartói ellenőrzés
ápasáalatain alapulnak. Az ellenőrzésre és értékelésre 2011. évi CXC. törvény anemzeti
köznevelésről 83.§ (2)bekezdés e) pontja alapján került sor.

1. Az ellenőrzés menete

Azíntézményvezető, a fenntartó részére a2015l2016-os tanév lezárását követően megküldte
az általakészített beszámolót, mely a pedagógiai program végrehajtását, az intézményben folyó
szakmai munka eredményességét is értékeli. A fenntartónak az ellenőrzésnél és értékelésnél az
előző tanév dokumentumai rendelkezésre álltak .

A beszámolóból szálrmaző információkat a fenntartó az ellenőrzés során kiegészítette az
intézmény dokumentumainak elemzésével, továbbá az intézmény vezetőjével folytatott
megbeszéléssel. Az előzetes tájékozódás és ellenőrzés eredményét, tapasztalaáit a fenntartó
jelen értékelés formáj ában hozza nyilvánosságra.

2. Az ellenőrzés területei

o Az intézmény gazdálkodása
o A működés törvényessége
o A szakmai munka eredményessége
o Gyermek és ifiúságvédelmi tevékenység
o A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések

3. Megállapításo§ értékelések

3.1. Az intézmóny gazdálkodása 
,

Az íntézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak
megfelel. Azintézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik.
A számvitel rendszerét, számviteli politikáját, az elszártolás elveit és eljarásai kidolgozva, a
kapc sol ódó szabály zatokat rendelkezé sre á]lnak.
A számviteli elszámolásait, könywezetését és a beszámolók elkészítését külső könyvelő cég
végzi.



Az intézmény szélmára az ingatlan és eszköz-felszerelés feltételek a jogszabályok által
megkívánt módon rendelkezésre állnak.

Sikeresen vontunk be egyéb forrásokat is az íntézmény programjainak finanszírozásába. A
források mértéke avizsgált időszakban lehetővé teíte akötelező szolgáltatásokon felül többlet
szolgáltatás ok me g sze w ezését (versenye k, tábo rok).

3.2. A működés törvényessége

Az intézmény alapdokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program,
Éves Munkatew, Beiskolázási terv) a vonatkozó, hatályos jogszabáIyok szerinti tartalommal
rendelkezésre állnak.
Az intézmény a szakmai dokumentumait aktualízálta a 2011. évi CXC. köznevelési törvény
előírásainak megfelelően. A Pedagógiai Programot az Alapító Okirattal összhangban van.

Az íntézmény rendelkezik a működéséhez sziikséges szabályzatokkal. A szabáIyzatok a
j ogszabályokban foglaltaknak megfelelnek.

Azlntézmény iratkezelése megfelel a vonatkoző jogszabályoknak és mintaszeru. Azintézmény
adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabálynak
megfelelő.
Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat (Beírási napló, Törzslap, Csoportnapló,
Bizonyítvány) az előírások szerint pontosan, áttekinthetően vezeti, ahasznélt dokumentumok a
törvényi előírásoknak megfelelőek.

Azintézmény feladatellátásának helye és a személyi feltételei biztosítottak. Az intézményben
a csoportok kialakítása a vonatkoző jogszabály alapján történik.

3.3. Szakmai munka eredményessége

Az intézményben folyó pedagógiai, szakmai munka a fenntartó által is megfogalmazott
minőségi célokat megvalósította.

Az íntézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak, az
intézmény szakmai munkájában. A Pedagógiai programban megfogalmazottak összhangban
vannak az orczágos és a helyi oktatáspolitikai koncepciókkal.

A tarúárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató -nevelő munka megfelel az
elviárásoknak.

A hátranyos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetet| tanulók
hátrányainak kompenzálására vonatkozó módszerek megfelelőek, eredményesek, ezzel
biáo sítva az intézményb en az esélye gyenlő ség megvaló sulását.
Az intézményben végzett pedagógiai munka eredményesen szolgálja a tehetséggondozást,
illetve a differenciált képességfej lesáést.

Azintézményben tanulók nagyon jó teljesítményt mutatnak mind a tanulmányi átlagok mind a
művészeti versenyeken elért eredmények tekintetében. Az íntézmény tanulóinak sokszínű
tanórán kívüli elfoglaltságokat is biztosítottak (különórak, bemutatók, ünnepségek,
edzőtáborok, művészeti iskolás és egyéb versenyek).



Az intézmény számára az ingatlan és eszköz-felszerelés feltételek a jogszabályok által
megkívánt módon rendelkezésre állnak"

Sikeresen vontunk be egyéb forrásokat is az intézmény programjainak finanszírozásába. A
források mértéke avizsgált időszakban lehetővé tette a kötelező szolgáltatásokon felül többlet
szolgáltatások me g szerve zé s ét (versenye k, tábo rok).

3.2. A működés törvényessége

Az intézmény alapdokumentumai (Szewezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program,
Éves Munkaterv, Beiskolazási terv) a vonatkozó, hatályos jogszabáIyok szerinti tarlalommal
rendelkezésre állnak.
Azíntézmény a szakmai dokumentumait aktualízálta a2011. évi CXC. köznevelési tOrvény
előírásainak megfelelően. A Pedagógiai Programot az Alapító Okirattal összhangban van.

Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabáIyzatol<kal. A szabályzatok a
j ogszabályokban foglaltaknak megfelelnek.

Azíntézmény íratkezelése megfelel avonatkoző jogszabályoknak és mintaszeru. Azintézmény
adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabálynak
megfelelő.
Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat (Beírási napló, Törzslap, Csoportnapló,
Bizonyítvány) az előírások szerint pontosan, áttekinthetően vezeti, ahasznált dokumentumok a
törvényi előírásoknak megfelelőek.

Azintézmény feladatellátásának helye és a személyi feltételei biáosítottak. Az intézményben
a csoportok kialakítása a vonatkozó jogszabály alapján történik.

3.3. Szakmai munka eredményessége

Az intézményben folyó pedagógiai, szakmai munka a fenntartó által is megfogalmazott
minőségi célokat megvalósította.

Az íntézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak, az
intézmény szakmai munkájában. A Pedagógiai programban megfogalmazottak összhangban
vannak az orczágos és a helyi oktatáspolitikai koncepciókkal.

A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató -nevelő munka megfelel az
elvrárásoknak.

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetetí tanulók
hátrányainak kompenzálására vonatkozó módszerek megfelelőek, eredményesek, ezzel
bizto sítva az intézményb en az esélye gyenlő ség megvaló sulását.
Az intézlnényben végzeít pedagógiai munka eredményesen szolgálja a tehetséggondozást,
illetve a differenciált képességfej lesáést.

Azíntézményben tanulók nagyon jó teljesítményt mutatnak mind a tanulmányi átlagok mind a
művészeti versenyeken elért eredmények tekintetében. Az intézmény tanulóinak sokszínű
tan&án kívüli elfoglaltságokat is biztosítottak (különórak, bemutatók, ünnepségek,
edzőtáborok, művészeti iskolás és egyéb versenyek).



összességében elmondható, hogy a Hébé Művészeti Iskola a20l5l2al6 -os nevelési évben is

eredményesen végezte a *,,nkala1 a Pedagógiai Programban és a Munkatervben

me ghatározottaknak eleget tett.

3.4. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések

Az intézmény szab áIy zatai tu,talmazzák a s züks é ge s óvó é s vé dő el Ő Írásokat.

A tanulókat a tanév elején atűz és balesetvédelmi oktatás keretében felkészítik a balesetek

elkerülésére, mege|őzésére. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy 2015l20l6-os tanévben

sem volt tanulóbaleset a gyerekek között. Köszönhető a megfelelŐ feltételeknek, a Pedagógusok
odafigyelésének és a tanulók fegyelmezelí magatartásának is,

Az esetlegesen előforduló balesetek esetére az intézmény rendelkezik a jogszabálYoknak

megfelelőén nyomtatványokkal (baleseti jegyzőkönyv, nyilvántartás a tanulÓ és

gyeimekbalesetetrot;. Az Ólektronikus adatszolgáltatást ismerik, sziikség esetén hasznáIják.

Javasatok

A, pá|yázatok rendszeres figyelés e, pályázatok írása, egyéb források bevonása,

Határidő: folyamatos
Felelős : Geisztné Gogolák Ev a igazgatő

Oroszlány, 2016. december 4.
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