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   Eurythmie Oktató és Szolgáltató  Nonprofit KFT. 
   6500 Baja, Kölcsey Ferenc utca 23. 

   Tel/fax: 70/333-9964 

  e-mail: eurythmienkft@gmail.com 

 

 

 

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS 
 

az Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola 
(6500 Baja, Vasvári Pál utca 4., OM: 203543) 

 

2021/2022-es tanévi működéséről, 

a pedagógiai program végrehajtásáról, 

az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről 
 

 

Az EURYTHMIE Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. júliusban a 

törvényi rendelkezésnek megfelelően értékelte az intézményben folyó szakmai munkát és az 

intézmény pedagógiai programjának teljesítését. 

Jelen értékelés megállapításai az intézményvezető tanév végi beszámolóját vette alapul és az 

intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés során tapasztaltakkal egészült ki. Az 

ellenőrzésre és értékelésre a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. §-ának (2) 

bekezdés e) és h) pontja alapján került sor. 

 

1. Az ellenőrzés menete 

 

Az intézményvezető a fenntartó részére 30 napon belül megküldte az intézmény által készített 

2021/2022-es tanév lezárását követő beszámolót, amely a pedagógiai program végrehajtását, 

az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. A fenntartónak az 

ellenőrzésnél és értékelésnél a 2021/2022-es tanév dokumentumai rendelkezésre álltak. 

A beszámolóból származó információn kívül a fenntartó az ellenőrzéshez szükséges 

információkat kiegészítette az intézmény dokumentumainak elemzésével, illetve az intézmény 

vezetőjével folytatott megbeszéléssel. Az információ gyűjtés és ellenőrzés összesített 

tapasztalatait és javaslatait a fenntartó ebben az értékelés formájában hozza nyilvánosságra. 
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2. Az ellenőrzés területei 

 

Az ellenőrzés az intézmény következő területei terjedt ki: 

 

 Az intézmény gazdálkodása 

 A működés törvényessége 

 A szakmai munka eredményessége 

 Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 

 A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 

 

 

3. Megállapítások, értékelés 

 

3. 1. Az intézmény gazdálkodása 

 

Az intézményvezető a fenntartó által jóváhagyott költségvetésnek megfelelően végezte az 

intézmény gazdálkodását, az ide vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi elvárásoknak 

megfelelt. Az intézmény munkájához rendelkezésre álló finanszírozásra szolgáló eszközöket 

gazdaságosan és a szakmai szempontokat maximálisan figyelembe véve használta fel az 

iskola. Az elszámolás elveit és eljárásait kidolgozták. Számvitel rendszerét, számviteli 

politikáját, a kapcsolódó szabályzatokat elkészítették. 

A számvitel elszámolásait, könyvvezetését és a beszámolók elkészítését az Erika és Béla Bt. 

végzi. Munkájuk pontos és igényes, nagy segítség az intézmény gazdaságos működéshez. 

 

A fenntartó az állami finanszírozás igénylésének jogosságát ellenőrizte. 

 

 Szülői nyilatkozatok 

 Iskola látogatási igazolások 

 Tartozkodási engedélyek 

 HH, HHH és SNI igazoló dokumentumok 

 Két tanszakos tanulok 
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Az intézmény működéséhez szükséges feltételek (bérleti szerződések, oktatás-neveléshez 

szükséges eszközök) a jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre állnak. Az eszközök 

fejlesztése a szakmai javaslatoknak megfelelően folyamatosak. 

 

 

3. 2. A működés törvényessége 

 

A törvényes működéshez szükséges alapdokumentumok (Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Pedagógiai Program, Éves Munkaterv, Alapító Okirat) az ide vonatkozó és hatályos 

jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre állnak. Az alapító okirat és a pedagógiai program 

a jogszabályoknak megfelelően készült, összhangban vannak állnak egymással.  

Az intézmény szakmai dokumentumainak aktualizálása a 2011. évi CXC. Köznevelési 

törvény előírásainak megfelelően az éves munkaterv ütemezésében foglaltak szerint 

megtörtént. Az intézmény működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak. A 

szabályzatok a jogszabályoknak megfelelnek. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott 

tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő.  

 

Megállapítható, hogy az intézmény a kötelező tanügyi nyomtatványokat használja. A tanügyi 

dokumentációt (Beírási napló, Törzslap, Csoportnapló, Osztálynapló, Haladási Napló, 

Bizonyítvány) pontosan, áttekinthetően vezetik, a használt dokumentumok a törvényi 

előírásoknak megfelelőek. 

Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint pontosan, áttekinthetően vezeti . 

A használt dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelőek. Az intézmény néhány 

pedagógusának nem megfelelő javításától eltekintve a tanügyi dokumentumok vezetése 

kifogástalan.  

 

Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak. A 2021-2022-es tanévben 

az iskola által benyújtott dokumentumok alapján, az intézményben alkalmazottak száma 

összesen 9 fő, pedagógus munkakörben 6 fő. 

 

A törvényi előírásnak és az államkincstári igénylésnek megfelelően a tanulólétszám alapján 3 

fő „nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők” létszámra jogosult, ebből 2 fő iskolatitkár, 1 fő 

jelmez-és viselettáros. Az intézményben jelenleg a nevelő-oktatómunkát segítő munkakörben 

teljes munkaidőben alkalmazottak száma összesen 3 fő. 
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Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik. 

 

3. 3. A szakmai munka eredményessége 

 

Az intézmény 2021/2022-es beszámolóját az intézményvezető elkészítette, a 

munkaközösségek vezetőivel és a kollégákkal lefolytatót konzultációk és beszámolók alapján.  

 

Az intézményben folyó szakmai munka a fenntartó által megfogalmazott minőségi  

oktatásfejlesztési célokat megvalósította. 

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott elvek megvalósultak az intézmény 

pedagógiai munkájában. A Pedagógiai programban megfogalmazottak összhangban vannak a 

helyi oktatáspolitikai koncepciókkal. 

 

Az intézmény tantárgyi programjai, a tanítási órákon folyó oktató – nevelő munka megfelel az 

elvárásoknak. Az iskola eredményesen biztosítja az esély egyenlőség megvalósulását a 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók 

hátrányainak kompenzálására vonatkozóan. A használt pedagógiai módszerek megfelelőek, 

eredményesek. 

 

Az intézményben végzett pedagógiai munka eredményeként sok tehetséget fedeztek fel a 

tanítványok soraiból, ezzel biztosítva egyik célkitűzését, a tehetséggondozást. Az intézmény a 

tanítványok tehetségének kibontakoztatásához a differenciált képességfejlesztés eszközeit 

használta a tanév folyamán, mely a szakmailag a legmegalapozottabb volt. 

 

Az intézményben a tanulmányi átlag tekintetében sikeres tanévet tudhat magáénak, tanulók 

nagyon jó teljesítményt mutattak az év folyamán.  

 

Az intézmény tanulóinak a változatos tanórán kívüli elfoglaltságok biztosítottak. A telephelyi 

bemutatókra és vizsgaelőadásokra a tanulok nagyon szépen felkészültek és nagy lelkesedéssel 

vártok a fellépéseket. A szülök és a tánc iránt érdeklődök is nagy örömmel fogadták a 

különféle produkciókat. 

 

A 2021/2022-es tanév folyamán az iskolákban az oktatás folyamatos volt, a járványügyi 
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intézkedések csak rövid időre és időszakosan szakították meg a jelenléti oktatást. Ezekben az 

esetekben is általában csak egyéneket voltak érintettek, de a tanuloknak biztosított volt a kieső 

időben is a csoporttársaikkal történő együttes haladás.  

 

Az intézmény telephelyeinek engedélyezett maximális létszámának kihasználtsága változatos 

képet mutat, néhány telephelyen a felvehető maximális tanulólétszám határát súrolja a felvett 

tanulók létszáma, más telephelyen alig tudnak csoportot indítani.  

A 2021/2022-es tanévben a tanulólétszám 649 fő, 28 csoportban. 

 

 

 

Összességében elmondható, hogy az EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskola a 2021-2022-

es nevelési évben eredményesen végezte munkáját, a Pedagógiai Programban és a 

Munkatervben meghatározottaknak eleget tett. 

 

 

 

 

3. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 

 

Minden tanévben megvizsgálják, hogy a tanulólétszám hány százaléka HH-s, illetve HHH-s. 

A 2021-2022-es tanévben a tanulólétszám 28fő – rendelkezett hátrányos helyzetet vagy 

halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozattal. 

Ezen kívül még az intézmény megvizsgálta a sajátos nevelési igénnyel rendelkező tanulok 

létszámát. A teljes tanulólétszámot tekintetbe véve 73 fő volt SNI-s. Az eddigi tendenciákat 

tartva egyes telephelyeken, főleg a városokban a hátrányos helyzetű gyermekek száma az 

intézményi átlagot sem éri el, viszont van néhány telephely (Dávod, Csátalja), ahol kiugróan 

magas százalékban fordulnak elő hátrányos helyzetű tanulók. 

 

A nevelési feladatok egészséges és biztonságos feltételei biztosítottak az intézményben. A 

gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását az intézményvezető külön felelős 

alkalmazásával biztosítja, de valamennyi pedagógus figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű 

tanulók sorsát, tanulmányi munkáját.  
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Szoros kapcsolatot alakítottak ki a befogadó intézmények gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelőseivel, valamint a települési önkormányzatok jegyzőivel, szociálpolitikai osztályainak 

munkatársaival. 

A szülői értekezleteken, fogadóórákon tájékoztatják a szülőket az iskolában folyó oktató – 

nevelő munkáról, beszélgetésre hívják azokat a szülőket, akiknek gyermekeinél problémát 

tapasztalnak.  

 

 

 

3. 5. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 

 

Az intézmény szabályzatai tartalmazzák a szükséges óvó és védő előírásokat.  

 

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

gyerekek tűz-és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Valószínűleg ennek is köszönhető, 

hogy a 2021-2022-es tanévben sem volt tanulóbaleset a gyerekek között. Köszönhető ez a 

pedagógusok odafigyelésének és a tanulók fegyelmezett magatartásának is. 

 

Az esetlegesen előforduló balesetek esetére az intézmény rendelkezik a jogszabályoknak 

megfelelő nyomtatványokkal (baleseti jegyzőkönyv, nyilvántartás a tanuló és 

gyermekbalesetekről). Az elektronikus adatszolgáltatást ismerik, szükség esetén használják. 
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4. Javaslatok 

 

 Felkészülni a pedagógus minősítésekre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

 Az intézményi munkafolyamatok összehangolásának fejlesztése 

Határidő: folyamatos  

Felelős: igazgató, Irodavezető 

 Információ áramlás fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

BAJA, 2022. július 21. 

 

 

       Szalkai-Szabó Gábor sk. 

        fenntartó 


