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FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS 

 

a Forma Alapfokú Művészeti Iskola 

2015 / 2016-os tanévi működéséről,  

a pedagógia program végrehajtásáról,  

az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről 

 

 

A Forma Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója 2016. júliusában értékelte az intézményben 

folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai munkájának teljesítését. 

 

Jelen értékelés megállapításai az intézményvezető tanév végi beszámolója, valamint az 

intézményben lefolytatott ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. AZ ellenőrzésre és értékelésre a 

2011-i évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről 83.§-ának (2. bekezdés e.) pontja alatt 

került sor. 

 

 

1. Az ellenőrzés menete 

 

A fenntartó állandó jelenlétével, gyors és azonnal visszacsatolással rendelkezik az iskolában 

történő eseményekkel, munkával kapcsolatban. 

 

Az intézményvezető a fenntartó részére a 2015/16-os tanév lezárását követően átadta az 

intézmény általkészített beszámolót, amely a pedagógiai program végrehajtását, az 

intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. A fenntartónak az 

ellenőrzésénél és értékelésnél az előző tanév (2014/15) dokumentumai rendelkezésre álltak. 

 

A beszámolókból származó információkat a fenntartó ellenőrzés során kiegészítette az 

intézmény dokumentumainak ellenőrzésével, továbbá az intézmény vezetőjével folytatott 

megbeszéléssel. Az előzetes tájékozódás és az ellenőrzés eredményét, tapasztalatait a 

fenntartó jelen értékelés formájában hozza nyilvánosságra. 

 

 

2. Az ellenőrzés területei 

 

- Az intézmény gazdálkodása 

- A működés törvényessége 

- Szakmai munka eredményessége 

- Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 



- A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 

 

 

3. Megállapítások – értékelés 

 

3.1 Az intézmény gazdálkodása 

 

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi 

szempontoknak megfelel. Az intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak 

megfelelően gazdálkodik. 

A számvitel elszámolásait, könyvvezetését és a beszámolók elkészítését külső 

könyvelővel végezteti (Számcsavar Bt) 

 

AZ intézmény számára az ingatlan és eszközfeltételek a jogszabályok által megkívánt 

módon rendelkezésre állnak. Ezt a fenntartó biztosítja az intézmény számára az 

Alapító Okiratban rögzítettek szerint. 

 

Az intézmény takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel 

és forrásaival. A tanévben befizetett térítési és tandíjak összege a várakozásnak 

megfelelően alakult. 

 

3.2 A működés törvényessége 

 

Az intézmény alapdokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai 

program, Éves munkaterv, Alapító Okirat) a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint 

rendelkezésre álnak. AZ alapító okirat és a nevelési program a jogszabályoknak 

megfelelően készült. AZ intézmény szakmai dokumentumait aktualizálta a 2011. évi 

CXC. Köznevelési előírásainak megfelelően. 

 

Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal. A 

szabályzatok a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek.  

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mond az alkalmazottak esetében a 

jogszabályoknak megfelelő. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásoknak (Beírási 

Napló, törzslap, csoport napló, osztálynapló, haladási napló, bizonyítvány) az 

előírások szerint pontosan, áttekinthetően vezeti, a használt dokumentumok a  törvényi 

előírásoknak megfelelőek. 

Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak. Az intézményben a 

csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik. 

 

3.3 A szakmai munka eredményessége 

 

Az intézményben folyó pedagógia, szakmai munka a fenntartó által 

megfogalmazott minőségi célokat messzemenően megvalósította.  Az intézmény 

Pedagógia Programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az 

intézmény szakmai munkájában.  

 

A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató-nevelő munka 

megfelel az elvárásoknak. 



 

A 2015/16-os tanévben az év végi tanuló létszám  644 fő (ebből 6 fő tandíjas). 

Az intézményben 88 hátrányos helyzetű gyermek van, halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló nincs. Az intézményben biztosítva van az esélyegyenlőség megvalósulása. Az 

intézmény alkalmazotti közössége különös figyelmet fordít a nehezebb körülmények 

között élő gyermekekre.  

 

Az intézményben végzett pedagógiai munka eredményesen szolgálja a 

tehetséggondozást. 

Szükség szerint felzárkóztató foglalkozások keretében biztosítják a kevésbé tehetséges 

tanulók számára az egyéni foglalkozást is. Rendszeresek a versenyek, fesztiválok előtti 

tehetséggondozó különórák. 

 

Az intézményben tanulók nagyon jó teljesítményt mutatatnak a tanulmányi átlagok és 

a művészeti versenyeken elért eredmények tekintetében. 

 

Az intézmény tanulóinak sokszínű, tanórán kívüli elfoglaltságokat biztosítottak 

(különórák, bemutatók, ünnepségek, edzőtáborok, művészeti iskolás versenyek, 

táncházak, egyéb közösségi rendezvények). 

 

A magas színvonalú munka eredményeképp rendszeresen kérik fel iskolánkat 

fellépések teljesítésére: iskolai-óvodai rendezvények, alapítványi bálok, városi 

ünnepségeken való részvétel, megyei települési rendezvények. 

 

A színvonalas szakmai munka háttere a stabil, jól működő közösség. AZ iskola a 

Pedagógia Program által is tartalmazott hagyományos közösségi rendezvényeit 

megtartotta: bemutató foglalkozás, mikulás vagy karácsonyi ajándékozás, közös 

farsang, év végi gálaműsor a szülőknek, nyári táborok. 

 

Összességében elmondható, hogy a Forma Alapfokú Művészeti Iskola a 2015/-16-

os nevelési évben is – az előző évekhez hasonlóan – nagyon eredményesen végezte 

munkáját, a Pedagógiai Programban és a Munkatervben meghatározottaknak 

eleget tett. 

 

A tanév rendezvényeit, fellépéseit, táborait, elért szakmai eredményeket az 1. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

Az Alapítvány hagyományosnak mondható rendezvénye az év végi  Gála műsor és 

évente egy országos táncverseny, melynek lebonyolításában az iskola pedagógusai és 

tanulói vesznek részt. A Gála műsor 2016. június 13.-án sikeresen lezajlott az 

intézmény minden csoportjának részvételével, melynek a Szegedi IH Központ adott 

otthont. 

 

A kuratórium tagjai az iskolai táncversenyeken tájékozódhattak a szakmai munka 

minőségéről, színvonaláról. 

 

 

 



3.4 Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 

 

Minden tanévben megvizsgálják, hogy a tanulói létszám hány %-a hátrányos helyzetű, 

illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul az intézményben. 

 

A nevelési feladatok egészséges feltételei biztosítottak az intézményben. A gyermek 

és ifjúságvédelmi feladatok ellátását elsősorban az alkalmazotti közösség különös 

odafigyelése biztosítja. Valamennyi pedagógus figyelemmel kíséri a hátrányos családi 

háttérrel rendelkező tanulók sorát, tanulmányi munkáját. 

 

 

3.5 A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 

 

A tanulókat felkészítik a balesetek elkerülésére, megelőzésére. Minden tanév elején a 

gyerekek tűz-és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. A 20105/16-os tanévben sem 

volt tanuló baleset a gyerekek között. Köszönhető ez a pedagógusok odafigyelésének 

és  tanulók fegyelmezett magatartásának is. 

 

 

3.6 Javaslatok – intézkedési terv 

 

A pályázatok további rendszeres figyelése, pályázatok írása, egyéb források bevonása.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balogh Csongor 

 

 

4. Összegzés 

 

Fentiek alapján a Fenntartó megállapítja, hogy a Forma Alapfokú Művészeti 

Iskola az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározottak szerint 

működik. 

 

 

Szeged, 2016. július 1. 

 

 

 ……………………….  ………………………. 

 Szabó Anita  Balogh Kinga 

 Kuratórium tag Kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.számú melléklet 

 

 

A 2015/2016 tanév rendezvényei, fellépései 

 

2015. október 22. Október 23.-i Ünnepi Műsor a Belvárosi moziban 

 fellépők: Szalai Dénes – Balla Petra 

 

2015. november 7. IX. Forma Kupa Művészeti iskolás és D osztályos Országos 

Bajnokság 

 

2015. december 17. Mikulás buli 

 

2016. február 24. Farsangi jelmezes fellépés és farsangi party 

 

2016. május 7. Családi nap ma Dobó utcai telephelyen 

 felléptek a telephely tanulói 

 

2016. június 13. Évzáró Gálaműsor az IH Rendezvényközpontban 

 felléptek az iskola tanulói 

 

2016. június 24-26. Rózsafesztivál – Szőreg 

 felléptek az iskola Szerb utcai telephelyének taulói 

 

 

 

A 2015/2016 tanév táborai 

 

2016. július 18-21 között lesz az iskola nyári tábora. 

 

 

 

Szakmai eredmények 

(világversenyek) 

 

2015. október 11. Chisinau, Junior II ST Világbajnokság  

 Szalai Dénes – Balla Petra 35-36. hely 

 

2015. december 19. Riga, Junior II LA Világbajnokság  

 Szalai Dénes – Balla Petra 35-36. hely 

 

2016. június 4.. Temesvár, Junior II ST Világbajnokság  

 Biri Gábor – Nagy Fruzsina 28. hely 

 

2016. július 9. Japán, Ifjúsági ST Világbajnokság  

 Szalai Dénes – Balla Petra 30-31. hely 

 Sulyán Bálint – Bálint Nikoletta 41-43. hely 



 

 

(Magyar Bajnokságok) 

 

2016. január 31. Szigetszentmiklós 

 

 Kovács-Kalic Károly – Farkas Liliána  

 Junior I LA 4. hely 

 Junior I ST 2. hely 

 

 Biri Gábor – Nagy Fruzsina  

 Junior II ST 1. hely 

 Junior II LA 2. hely 

 Junior II 10Tánc 2. hely 

 

 Szalai Dénes – Balla Petra  

 Ifjúsági ST 2. hely 

 Ifjúsági LA 5. hely 

 Ifjúsági 10Tánc 2. hely 

 

 

 Sulyán Bálint – Bálint Nikoletta 

 Ifjúsági ST 3. hely 

 Ifjúsági LA 8. hely 

 Ifjúsági 10Tánc 5. hely 

 

 


