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A FENNTARTÓ,  

a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola nevelő-oktató munkájával összefüggő értékelése 

2019/2020 tanév 

Helyzetelemzés 

Telephely Tanszak Pedagógus tanulói 

létszám 

HH/HHH, 

egyéb 

Kimaradt 

tanulók 

száma 

Később 

jövők 

Mulasztás 

miatt nem 

osztályoz

ható 

Hodász Néptánc Deme 

Viktor 

54 7 2  -  - 

Billentyűs Kremniczky 

Tímea 

15 14 1  -  - 

Moderntánc Baloghné 

Szabó Aliz 

37 34 2  -  - 

Ramocsaháza Billentyűs Hegedűsné 

Chriszt 

Judit 

7 3  -  -  - 

Nyírkércs Billentyűs Hegedűsné 

Chriszt 

Judit 

11 2  -  -  - 

Moderntánc Baloghné 

Szabó Aliz 

20 2  -  -  - 

Nyíribrony Billentyűs Hentné 

Cserági 

Erika 

7 5  -  -  - 

Tiszalök Néptánc Kozákné 

Szűcs 

Andrea 

65 36 2  -  - 

Szamosszeg Társastánc Magyar 

Dávid 

21 20 1  -  - 

Tiborszállás Billentyűs Kistulinecz 

Zita 

12 6 1  -  - 

Társastánc Balázs 

Zsombor 

16 10 1  -  - 

Nyíregyháza- 

Erdősor 

Néptánc Rajna 

Beatrix 

62  -   -  -  - 

Társastánc Ködöböcz 

Sándor 

18  -  -  -  - 

Magyar 

Dávid 

16  -  2  - 
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Balázs 

Zsombor 

10  -  -  -  - 

Nyíregyháza- 

Könyök  

Néptánc Bedő 

Melinda 

45  - 1  -  - 

Ignácz 

Gergő 

58 1 1  -  - 

Nyíriné 

Halasi Anita 

82 3 1   - 

Nyíregyháza 

- Árok 

Társastánc Magyar 

Dávid 

18  - 2 1  - 

Nyíregyháza- 

Epreskert 

Társastánc Magyar 

Dávid 

19  - 1  -  - 

Ködöböcz 

Sándor 

24  -  -  -  - 

Nyíregyháza, 

Igrice u 

Néptánc Papp Judit 32  - 2  -  - 

Nyírpazony Társastánc Török 

Tamás 

40 2 4 2 4 

Nyíregyháza- 

Ungvár 

sétány 

Társastánc Magyar 

Dávid 

32  - 1  -  - 

Képzőművészeti Nagy Zoltán 32  -  -  -  - 

Karaszné 

Kovács 

Mariann 

34  -  -  -  - 

Színjáték Friss 

Melinda 

13 1  -  -  - 

 

 A 2019/2020 tanév 14 telephely, két telephely szünetel- Tiszadada, Nyírtelek. Új telephely nem 

létesült. 

 Szeptemberi összlétszám 800fő, ebből 42 tandíjas (más művészeti iskolában I. tanszakos) és 2 

fő nálunk II. tanszakos. Az év végi létszám 778 fő, ebből 46 fő tandíjas és 3 fő nálunk II. 

tanszakos. 2H, 3 H tanulók száma 290 fő. Az év eleji létszám 22 fővel csökkent, ennek oka 

legfőképpen a költözés, de saját kérésre való kimaradás is. 

 Az oktatási feltételek minden telephelyen adottak voltak. 

 A szakos ellátottság a különböző tanszakokon megfelelő volt. 

 A kapcsolattartás telephely vezetőkkel, szülővel, tanulóval megfelelő.  

 A félévi bemutatók, nyílt órák lezajlottak  

 Az első félévre betervezett munkatervi programok megvalósultak. A csoportok aktívan részt 

vettek a telephelyek életében.  

 Külsős versenyen is szépen szerepeltek tanulóink. Különösen dicséretes a társastánc tanszak 

munkája. 
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 A második félév a szokásos rendszerben indult. Majd 2020. március 16-tól rendkívüli járvány 

helyzet adódott. A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a Kormány 1102/2020. 

(III.14) határozatában, valamint a 3/2020. (III.14.) EMMI határozatában a köznevelési 

intézményekben bevezette a tantermen kívüli digitális munkarendet. A tantermen kívüli 

digitális munkarend megvalósulása érdekében intézkedési terv készült. A digitális oktatásra 

való átállás fegyelmezetten, összehangolt munkával történt. A pedagógusok maximálisan eleget 

tettek feladatuknak: 

˗ Az online csatornák, elérhetőségek, feltárása, kialakítása, telephelyenként, 

csoportonként 

˗ Digitális tanmenet elkészítése, amely tanszakon ez szükséges volt. 

˗ Pedagógus Messenger csoportok alakulása tanszakonként, a folyamatos 

kapcsolattartás érdekében 

Sokuknak kihívást jelentet ez az új oktatási forma. A tanszakok, a pedagógusok egymást 

segítették ötleteikkel, ütemtervet készítettek, s azt leadták feletteseiknek. Így jól nyomon 

követhető volt a pedagógus munkája. Az on-line oktatás sikeressége a szülőkön is múlott, ami 

az iskolánkhoz, pedagógusunkhoz fűzött viszonyát is tükrözi.   Év végi vizsgák a különleges 

helyzetre való tekintettel elmaradtak. Az év végi értékelés, az év végi munkálatok, naplóírás, 

bizonyítványok, törzslapok írása az intézkedési terv kiegészítésében lettek meghatározva. A 

pedagógusok otthon dolgozhattak, minden segítséget megkaptak a munkájukhoz. Körültekintő, 

egészség megőrző körülmények biztosítása mellett történtek meg az összeolvasások. A 

bizonyítványok kiosztásában alkalmazkodtak a telephelyek rendszeréhez. Az alapvizsgák 

rendben, fennakadás nélkül lezajlottak, de akadt olyan tanuló is, aki nem kívánt alapvizsgát 

tenni. 

 Osztályozó vizsgára bocsájtott tanulók száma:  

Társastánc: Nyírpazony: 4 fő 

 Alapvizsgát tett tanulók száma: 

zongora: Tiborszállás:1 fő 

moderntánc: Nyírkércs: 5fő 

Néptánc: Nyíregyháza, Erdő sor:6 fő 

Képzőművészeti: Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. 1 fő 

Társastánc: Nyíregyháza, Erdő sor: 7fő 

 Továbbtanulási mutatók  

A2019/2020 tanévben nem jelentkezett tanuló a művészeti szakgimnáziumba. 

 

VERSENYEREDMÉNYEK: ORSZÁGOS SZINT, MEGYEI SZINT, TANKERÜLETI 

SZINT, TELEPÜLÉSI SZINT  

 

Az első félév versenyeredményei- Társastánc tanszak 

2019.09.14. Csömör E Országos Bajnokság 

Szuhi Levente –Karakó Viktória St: 14. hely, Lat: 8. hely 

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 12. hely, Lat: 7. hely,  

  Erős Ábel – Sebők Mercédesz: St: 2. hely, Lat: 3. hely,  

  Szeehofner Márk –Kovács Kitti: Lat: 8. hely,  

 



 

4 
 

2019.09.29. Kistelek Open 

Szuhi Levente –Karakó Viktória Lat: 2. hely 

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 1.-2. hely, Lat: 6.-8 hely,  

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 7.13. hely, Lat: 6.-6. hely,  

 

2019.10.05. Mezőtúr D Országos Bajnokság 

Szuhi Levente –Karakó Viktória Lat: 1. hely, 3. hely 

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 3.-11. hely, Lat: 11. hely,  

  Erős Ábel – Sebők Mercédesz: St: 1. hely, Lat: 4. hely 

 

2019.10.06. Mezőtúr Szabadidősport Verseny  

2019.10.12. Danza Kupa, Budapest 

Szuhi Levente –Karakó Viktória Lat: 1. hely, 1. hely 

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 4.-4. hely, Lat: 4.-5. hely, 

  Erős Ábel – Sebők Mercédesz: St: 1. hely, Lat: 3. hely, 

  Szeehofner Márk –Kovács Kitti: Lat: 3-4. hely,   

 

2019.11.16. Kozármisleny C Országos Bajnokság 

2019.11.16. Idance 2019. C Országos Bajnokság 

  Mokánszki Bálint – Szőke Dalma Lat: 6. hely,  

 

2019.11.16. Optima Cup Táncverseny, Kassa 

  Erős Ábel – Sebők Mercédesz: Lat: 1. hely, 

 

2019.11.24. 31. Bem Kupa Budapest 

  Szuhi Levente –Karakó Viktória Lat: 2. hely, 2. hely 

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 7.-13. hely, Lat: 6.-6. hely,  

  Mokánszki Bálint – Szőke Dalma Lat: 2.-2.-5. hely 

  Erős Ábel – Sebők Mercédesz: St: 2. hely, Lat: 3. hely 

 

2020.03.01. Danza Kupa Budapest 

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 9. hely, Lat: 4. hely, 8 tánc: 10 hely 

  Erős Ábel – Sebők Mercédesz: St: 1. hely, Lat: 6. hely, 8 tánc: 3. hely 

  Szeehofner Márk –Kovács Kitti: Lat: 4-5. hely, 6 tánc: 3. hely 

  Mokánszki Bálint – Szőke Dalma Lat: 2. hely, Lat: 4. hely,  

 

2020.03.07.  Területi bajnokság Algyő 

  Szuhi Dániel –Kulimár Zsófia St: 9. hely, Lat: 7. hely,  

  Mokánszki Bálint – Szőke Dalma Lat: 2. hely, Lat: 7. hely,  

  Erős Ábel – Sebők Mercédesz: St: 6. hely, Lat: 1. hely 

  Szeehofner Márk –Kovács Kitti: St: 4. hely, Lat: 1. hely, 

Képzőművészeti tanszak: 

 A Nyíregyházi Szakképzési Centrum által meghirdetett Farsangi pályázatra a zsűri a 

csoportosan elkészített pályaművek közül a  Bíborka AMI (Nyíregyházi Arany János 

Gimnázium Általános Iskola és Kollégium) diákjainak az I. díjat ítélte. 
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 A magyar népmese napja alkalmából megrendezett iskolai (Nyíregyháza ,Ungvár sétány 

22.)pályázaton szép eredményt ért el a 7-8.évfolyamos kategóriában Papp Mirtill Titanilla 

(2.helyezés). Az 5.-6- évfolyamos kategóriában Csonka Panna ért el 1.helyezést a 

Bíborkások közül. 

 A tanév folyamán küldtek be pályázati munkákat a Magyar Közút Álomút pályázatára és a 

Zelk Zoltán illusztrációs pályázatra is, sajnos nem sikerült helyezést elérni. 

A Tavaszváró, az Országos Nagyecsedi Verbunk és Csárdás verseny és a Krétakör verseny a II. 

félévre volt beütemezve. Sajnos a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezek a versenyek 

elmaradtak. Tervek szerint 2020. december 31-ig lesznek lebonyolítva. 

A Tanszakok munkája 

A tanszakok a munkatervben kitűzött céljaikat, programjaikat a veszélyhelyzet miatt csak részben 

tudták megvalósítani. 

Telephelyek Programok 

Hodász program Mikulás      

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Moderntánc 

tanszak/35/ 

95% 

     

Nyíregyháza, 

Könyök utca 

program Lego 

rendezvény 

17 fő     

Bringaváros 

17 fő     

Alapítványi 

bál 8 fő      

Városi 

Karácsonyi 

forgatag 17 

  

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Néptánc 

tanszak/17/ 

9,1% 

Néptánc 

tanszak/17/ 

9,1% 

Néptánc 

tanszak/8 

4,4% 

Néptánc 

tanszak/17/ 

9,1% 

  

Tiszalök program szüret Mikulás Városi 

Karácsony 

Iskolai 

karácsony 

Március 15.  

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Néptánc 

tanszak/ 

23/35,4% 

Néptánc 

tanszak/ 

13/20% 

Néptánc 

tanszak/ 

23/35,4%    

Néptánc 

tanszak/ 

23/35,4%    

Néptánc 

tanszak/7/10,

8% 

 

 

Nyírkércs program Karácsony      

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Moderntánc 

tanszak 

/20/100% 

Billentyűs 

tanszak/11/ 

100% 
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Nyírpazony program Karácsonyi 

műsor 

     

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Társastánc 

tanszak 

/39/92,8% 

     

Nyíregyháza, 

Epreskert 

program Karácsonyi 

gála 

     

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Társastánc 

tanszak/10/ 

23,2% 

     

Nyíregyháza, 

Erdő sor 

program Fellépés 

Kazinczy 

Ált. Iskola 

Fellépés 

Gyermekmo

soly Óvoda 

Fellépés 

Nyírpazony 

Ált. Iskola 

Fellépés 

Búza Tér 

  

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Társastánc 

tanszak/4/8,7

% 

Társastánc 

tanszak/2/4,

3% 

Társastánc 

tanszak/8/17,

3% 

Társastánc 

tanszak/26/ 

56,5 % 

  

 program Fellépés 

Kertvárosi 

Ált. 

Iskola,alapít

ványi bál 

Fellépés 

Unió 

Étterem:13 

Fő 

karácsonyi 

gála 

Apáczai 

Csere János 

Általános 

Iskola 

Jótékonyság

i bálján 

  

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Társastánc 

tanszak/31/6

7,3% 

Társastánc 

tanszak/31/6

7,3% 

Társastánc 

tanszak/46/ 

100% 

Társastánc 

tanszak/46/ 

100% 

  

 program       

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

      

Nyíregyháza, 

Sóstóhegy 

program -      

Szamosszeg program -      

Nyíregyháza, 

Ungvár sétány 

program Farsang Nyíregyházi 

Szakképzési 

 magyar 

népmese 

   



 

7 
 

Centrum 

farsangi 

pályázat  

napja 

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Társastánc 

tanszak/16/ 

51,6% 

 

Képzőművés

zeti tanszak 

16/24,2% 

Képzőművés

zeti tanszak 

2/3% 

   

Ramocsaháza program Karácsony      

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Billentyűs 

tanszak/7/ 

100% 

     

Nyíribrony program karácsony       

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Billentyűs 

tanszak/7/ 

100% 

     

Tiborszállás program Tanévnyitó 

rendezvény,  

Adventista 

egyházi 

rendezvény     

Karácsonyi 

műsor, 12 fő 

Farsang     

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Billentyűs 

tanszak/5/  

41,6% 

Billentyűs 

tanszak/5/ 

41,6% 

Billentyűs 

tanszak/12/1

00% 

Társastánc/ 

15/100% 

  

Nyíregyháza, 

Árok út 

program Mikulás nap  Karácsony  Alapítványi 

bál 

   

 Tanszak/ 

részt 

vevők 

száma 

összlétszá

mon belül 

% 

Társastánc 

tanszak/19/ 

100% 

Társastánc 

tanszak/19/ 

100% 

Társastánc 

tanszak/19/ 

100% 

   

 

A tanszakok Jövő tanévre vonatkozó céljai: 

Néptánc tanszak: 

 Magas szintű szakmai, pedagógiai munka megvalósítása, Tehetséggondozás, kulturális 

szerepvállalás 

 Szülő-pedagógus kapcsolat, támogatás erősítése 

 Tárgyi eszközök, ruhatár megóvása, rendeltetésszerű használata 
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 A tanmenetek, szakmai segédletek magasabb szinten használata 

 A digitális oktatás kipróbált és bevált eszközeinek, módszereinek adaptálása, 

továbbfejlesztése 

 Pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, óralátogatás, konzultációk 

 Adminisztrációs munka javítása, a határidők betartása 

 Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 

 Nagyecsedi Verbunk és Csárdás Verseny megvalósítása ősszel 

 Kárpát-medencei Verbunk és Csárdás Verseny megvalósítása tavasszal 

 X. Krétakör Művéseti Verseny megvalósítása 

Társastánc, moderntánc tanszak 

 A 2020-2021-es évre tervezik a 2019-2020-as évben a veszélyhelyzet miatt elmaradt 

táncversenyek megrendezését, amennyiben lesz rá lehetőség.  

 Az előző évek jó tapasztalataira építve szakmai és személyiségfejlesztő 

továbbképzésekre is szükség lenne mindkét tanszakot érintve. 

 Tehetséggondozó csoport létrehozása moderntánc tanszakon, Nyíregyházán.  

 Szeretnék a ruhatár bővítését standard és latin amerikai táncruhák tekintetében, 

valamint a már meglévők karbantartását. 

 Moderntánc tanszakhoz tartozó ruhatár frissítése időszerű. 

 A tanév elején a társastánc és moderntánc tananyag digitális formába való rögzítése, 

hogy az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetet már felkészülten várhassák. 

 Minden pedagógusnak önmagának kellene a tanmenetet elkészíteni. 

Billentyűs, pengetős, színjáték és képzőművészeti tanszak 

 A színvonalas, igényes oktatás továbbra is maradjon pedagógusaink legfontosabb 

feladata. 

 Lehetőleg ne csökkenjen a tanulók száma, próbálják a csoportlétszámokat 16 fölött 

tartani. 

 A művészet adta lehetőségek kihasználása a gyermekek személyiségének fejlesztésére. 

 A tanulók megtanítása a konfliktusok helyes kezelésére. 

 Tanulják meg elfogadni a „másságot”, tanulják meg egymás munkáját (is) értékelni. 

 Következetesség az oktatásban és nevelésben egyaránt. 

 A Krétakör Verseny megszervezése és lebonyolítása.  

Továbbképzések:  

A betervezett továbbképzések a veszélyhelyzet miatt elmaradtak, de minden pedagógus hatalmasat 

fejlődött a digitális oktatás terén. A tapasztalatokat összegezve, a jövőben is érdemes beépíteni az 

oktatás menetébe a digitális folyamatokat. 

Intézményben folyó ellenőrzések 

Pedagógiai, szakmai ellenőrzés 

- Az óralátogatások a félévkor megtartott nyílt tanítási órák, félévi bemutatók keretében 

zajlottak. 

- A pedagógiai dokumentumok ellenőrzése a kijelölt időszakokban lezajlott. 

- Önértékelésben vett részt 2 pedagógus. 

Tanügy igazgatási ellenőrzés a tanév folyamán folyamatosan. 
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- létszámegyeztetés 

- tanulók adatainak ellenőrzése 

- napló ellenőrzés november hónapban. Sajnos a tantermen kívüli oktatási rend miatt a 

naplók ellenőrzésének második üteme elmaradt. 

Gazdasági, ügyviteli ellenőrzés  

- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jegyzői határozatok beszerzése 

megtörtént 

- Térítési díjak, tandíjak beszedése  

- Bérleti díjak kifizetése megtörtént 

- A béralapú finanszírozás éppen fedezi az egész évi kiadásunkat. Az éves pénzügyi 

beszámoló és mérleg elkészítésének határideje a veszélyhelyzet miatt megváltozott, a 

könyvelő határidőre el fogja készíteni. 

- Az állami bértámogatás igényléséhez és elszámolásához a szükséges adatszolgáltatás 

megtörtént.  

- Az állami támogatás átadása az alapítvány részéről megtörtént.  

- A támogatás felhasználása jogszerűen történt. 

Törvényességi, egyéb külső ellenőrzése nem volt az intézménynek ebben a tanévben. 

Fenntartói ellenőrzés: A fenntartó a szokásos pénzügyi ellenőrzést 2020. 06. 23.-án elvégezte. 

További intézkedést nem rendelt el. 

GYENGESÉGEK: 

Telephelyi szinten: 

Hodász:  
˗ Sok a roma tanuló, a HH,HHH 

˗ Az iskolán belüli szereplések száma igen kevés.  

Szamosszeg: 

˗ Sok a roma tanuló, a HH,HHH 

˗ Az iskola és a település rendezvényein egyáltalán nem szerepelnek. Sajnos a rendkívüli 

digitális munkarend miatt nem sikerült pozitív változást eredményezni. 

Nyíregyháza, Ungvár sétány: 

˗ Csökkent a tanulók létszáma táncművészeti ágon, önön-hibán kívül. 

Nyíregyháza, Epreskert 

˗ A telephelyen belüli szereplések száma nem növekedett. Nem tapasztalható nagyobb 

érdeklődés 

Nyíregyháza, Sóstóhegy 

˗ Csökkent a tanulói létszám, az óra kezdés miatt, ezért sok szülő nem engedte a gyermekét. 

˗ Sajnos semmilyen rendezvényen nem szerepeltek. 

Fejlesztendő területek 

 Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (programok stb.).  

 Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő 

döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.  

 Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a 

gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat 

kezdeményezzenek.  
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Legtöbb telephelyen a második félévben van lehetőség több rendezvényre, és versenyeket is akkor 

szerveznek. A felsorolt kompetenciák is a veszélyhelyzet miatt nem tudtak megvalósulni. 

ERŐSSÉGEK: 

Telephelyi szinten: 

Nagyon jó a kapcsolat a következő telephelyekkel, a szülőkkel. Igénylik a sok szereplést, 

számítanak a Bíborka AMI oktató munkájára. 

˗ Nyíregyháza, Erdő sor: Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI 

˗ Tiszalök, Kossuth Lajos Általános Iskola és AMI 

˗ Nyíregyháza, Könyök út: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye 

˗ Nyíregyháza, Ungvár sétány 

˗ Tiborszállás: billentyűs tanszak 

- Nyírpazony: Társastánc tanszak indítása, 2 csoport indult, nagyon lelkesek a szülők, 

tanulók egyaránt. A tavalyi évhez képest pozitív változás. 

Versenyek 

Egyre több külsős versenyen szerepelnek a tanulók. 

Megerősödött a társastánc tanszak, tehetséggondozás az Erdő soron kiemelkedő. 

Intézmény nevelő-oktató munkája 

 Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi 

pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 

kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

 Az intézmény a tehetség kibontakoztatásával kiemelten foglalkozik. 

 A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi 

képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

 Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a 

magyarságtudat, hazaszeretet alakítására. 

 Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a 

pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és 

tényeken alapul.  

 A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai 

együttműködését. 

 Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek. 

Célok:  

 A gyengeségek, fejlesztendő területek megoldása, javítása. 

 Az erősségek megőrzése. 

 

A 2019/2020 tanév eredményesen zárult. 

Kelt: Hodász, 2020. 07.23. 

       Andó Károly  

       fenntartó 


