
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Baja,Március 15. sétányi Telephelye (6500 Baja, Március 15.

sétány 4.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

002 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Baja, Duna utcai Telephelye (6500 Baja, Duna utca 33.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

003 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Dávodi Telephelye (6524 Dávod, Dózsa György utca 66.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

203543
Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola
6500 Baja, Vasvári Pál utca 4.

OM azonosító: 203543
Intézmény neve: Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 6500 Baja, Vasvári Pál utca 4.
Székhelyének megyéje: Bács-Kiskun
Intézményvezető neve: Pestality Bianka
Telefonszáma: +36304262269
E-mail címe: eurythmieami@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 14.

Fenntartó: Eurythmie Oktató és Szolgáltató NKft.
Fenntartó címe: 6500 Baja, Kölcsey Ferenc utca 23.
Fenntartó típusa: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Képviselő neve: Szalkai-Szabó Gábor
Telefonszáma: +3670 333 99 64
E-mail címe: eurythmienkft@gmail.com
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004 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Csátaljai Telephelye (6523 Csátalja, Kossuth Lajos utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

005 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Bácsbokodi Telephelye (6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

006 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Bácsborsódi Telephelye (6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

007 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Kunbajai Telephelye (6435 Kunbaja, Szabadság tér 30.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

008 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola (6500 Baja, Vasvári Pál utca 4.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Alapfokú
művészetoktatás

7 648 362 0 0 8 4 0 0 10 0,00 4 4

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 4 4 0 0 4 4 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203543

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Baja,Március 15. sétányi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=001
 

002 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Baja, Duna utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=002
 

003 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Dávodi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=003
 

004 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Csátaljai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=004
 

005 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Bácsbokodi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=005
 

006 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Bácsborsódi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=006
 

007 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola Kunbajai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=007
 

008 - Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203543&th=008

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A művészeti iskolába minden év májustól szeptemberig van lehetőség jelentkezni.

A jelentkezést elsősorban a telephelyeken tanító pedagógusoknál lehet megtenni, illetve az iskola székhelyén az irodában a

kitöltött jelentkezési lapokkal.

Felvételi vizsgát általában nem tartunk, az előképző és az alap 1 évfolyamban.

Ha valaki magasabb évfolyamba kéri a felvételét, akkor ha járt már másik művészeti iskolába, elkérjük a bizonyítványát és az

annak megfelelő évfolyamba soroljuk.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A művészeti iskolába minden év májustól szeptemberig van lehetőség beiratkozni.

A jelentkezést elsősorban a telephelyeken tanító pedagógusoknál lehet megtenni, illetve az iskola székhelyén az irodában a

kitöltött jelentkezési lapokkal.

Jelmez és viselet-táros 1 1 0 0 1 1 0 0

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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Azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik már előző tanév végén jelentkeztek, szeptemberben felülvizsgáljuk, hiszen

előfordulhat, hogy időközben meggondolták magukat.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2022/2023-as tanévben 26 csoport.
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzata szerint:

 

„A Térítési díj mértéke az EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskolában:

?	18 éven aluli tanulóknál a 229/2012. (VIII:28.) Kormányrendelet 35.§ (1) bekezdés b) pontja alapján: tanévenként, a

tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának az 5 %-a.

?	18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a 229/2012. (VIII:28.) Kormányrendelet 35.§ (1) bekezdés c) pontja alapján:

tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a 15 %-a.

 

A térítési díjból az iskola igazgatója a jogszabályban meghatározottakon túl tanulmányi eredmény alapján további

kedvezményeket nem adhat, mivel a térítési díj mértéke a jogszabályban meghatározott alsó határérték.

 

 

A tandíj mértéke az EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskolában megegyezik az adott tanév térítési díjának összegével.”

 

 

1., Az intézmény 2022/2023 tanév szakmai feladatra számított kiadása:	61. 618. 000,- Ft.

A 2022/2023. tanév becsült tanulólétszám:					615 fő

 

A szakmai kiadások egy tanulóra jutó hányada:			100 191,- Ft

-	Ennek 5%-a:		5.009,- Ft,

-	Ennek 15%-a:		15.029,- Ft.

 

 

2., A fentiek alapján az EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskolában a 2022/2023-as tanévben:

-	a térítési díj összege:

-	18 éven aluli tanulóknál:	  	5.100,- Ft/tanév,

-	18-22 éves tanulóknál:		15.100,- Ft/tanév.

 

-	a tandíj összege:

-	6 éven aluli tanulóknál:	  	5.100,- Ft/tanév,

-	6-18 éves tanulóknál:	  	5.100,- Ft/tanév,

-	18-22 éves tanulóknál:		15.100,- Ft/tanév,

-	22 éven felüli tanulóknál:		15.100,- Ft/tanév.

 

 

3., A térítési díj és tandíj befizetésének ütemezését a szülő döntheti el (havi, féléves, vagy éves ütemezésben).

A térítési díj befizetésének határideje az aktuális tanév utolsó napja.

A térítési díjat minden tanulónak be kell fizetnie.

 

 

5., Térítési díj mentesség

-	Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (2011. évi

CXC. törvény 16.§ (3)).

-	Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési

igényű tanuló részére (2011. évi CXC. törvény 2.§ (1)).
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-	Szociális helyzet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szintén kaphatnak felmentést a térítési díj

megfizetése alól (229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 36.§ (4)).

A mentességek igazolásáról szóló határozatok, illetve hatósági szakvélemények másolatát legkésőbb, a tanév szeptember 20.

napjáig be kell mutatni az alapfokú művészeti iskola felé.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

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.

 

 

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.
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A fenntartó az állami finanszírozás igénylésének jogosságát ellenőrizte.

 

?	Szülői nyilatkozatok

?	Iskola látogatási igazolások

?	Tartozkodási engedélyek

?	HH, HHH és SNI igazoló dokumentumok

?	Két tanszakos tanulok

 

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.

 

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.
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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 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.

 

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.
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola szorgalmi időben a művészeti oktatás idején tart nyitva, heti órarend szerint.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Október	05. Október 6-i megemlékezés - telephelyenként rövid emlékműsorral

Október 20-22. Október 23-i megemlékezés

November 21-30. Nyílt napok
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December 02-08. Mikulás napi rendezvények

December 13-22. Karácsonyi ünnepségek telephelyenként

Január 06-22.Félévi vizsgák - nyilvánosak

Február Farsangi rendezvények telephelyenként

Március 04. Művészeti iskolás táncverseny

Március 12-14. Március 15-i megemlékezés, telephelyenként

Március 20-31. Nyílt napok

Május 17-Június 10. Év végi záróvizsgák - telephelyenként

(Gálaműsor - iskolatoborzó)
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Az intézmény beszámolóját az intézményvezető elkészítette, a munkaközösség vezetők és a kollégák beszámolóival egyeztetve.

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

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkájában. A

Pedagógiai programban megfogalmazottak összhangban vannak a helyi oktatáspolitikai koncepciókkal.

A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató – nevelő munka megfelel az elvárásoknak.

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók hátrányainak kompenzálására vonatkozó

módszerek megfelelőek, eredményesek, ezzel biztosítva az intézményben az esélyegyenlőség megvalósulását.

Az intézményben végzett pedagógiai munka eredményesen szolgálja a tehetséggondozást, illetve a differenciált

képességfejlesztést.

Az intézményben tanulók nagyon jó teljesítményt mutatnak a tanulmányi átlagok tekintetében.

Az intézmény tanulóinak sokszínű tanórán kívüli elfoglaltságokat biztosítottak (különórák, bemutatók, ünnepségek,

edzőtáborok).

 

Az intézmény telephelyeinek kihasználtsága elég vegyes képet mutat. Néhány telephelyen a felvehető maximális tanulólétszám

közelében mozog a tanulók létszáma, más telephelyen alig tudnak csoportot indítani.

A 2020/2021-es tanévben a tanulólétszám, 28 csoportban 649 gyermek a két félévben

összesen.

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 14.

 

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

A 2022/2023-as tanév az Eurythmie Alapofokű Művészeti iskola második megkezdett tanéve.

Alapfok első és alapfok második évfolyamon folyik oktatás.
 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

-
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

-
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Október 05. Október 6-i megemlékezés - telephelyenként rövid emlékműsorral

Október 20-22. Október 23-i megemlékezés

November 21-30. Nyílt napok

December 02-08. Mikulás napi rendezvények

December 13-22. Karácsonyi ünnepségek telephelyenként

Január 06-22.Félévi vizsgák - nyilvánosak

Február Farsangi rendezvények telephelyenként

Március 04. Művészeti iskolás táncverseny
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Március 12-14. Március 15-i megemlékezés, telephelyenként

Március 20-31. Nyílt napok

Május 17-Június 10. Év végi záróvizsgák - telephelyenként

(Gálaműsor - iskolatoborzó)
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A művészeti iskola jó kapcsolatot tart fenn a befogadó intézmények, önkormányzatok vezetőivel.

Az iskola tanulói rendszeresen fellépnek a befogadó intézmények rendezvényein, illetve az önkormányzatok által szervezett

helyi rendezvényeken (falunapokon, bálakon, farsangi, karácsonyi ünnepségeken).

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 14.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 14.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203543-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-203543-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-203543-0
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