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HELYZETELEMZÉS 

 

Telephely Tanszak Pedagógus Tanulói 

létszám 

HH/HHH, 

egyéb 

Kimaradt 

tanulók 

száma 

Később 

jövők 

Mulasztás 

miatt nem 

osztályoz

ható 

Hodász Társastánc Magyar Dávid 81 71 1  -  - 

Billentyűs Kremniczky 

Tímea 

15 11 -  -  - 

Moderntánc Baloghné 

Szabó Aliz 

51 43 3  -  - 

Ramocsaháza Billentyűs Hegedűsné 

Chriszt Judit 

8 4  -  -  - 

Nyírkércs Billentyűs Hegedűsné 

Chriszt Judit 

11 5  -  -  - 

Moderntánc Baloghné 

Szabó Aliz 

16 2  -  -  - 

Nyíribrony Billentyűs Hentné 

Cserági Erika 

7 6  -  -  - 

Tiszalök Néptánc Kozákné 

Szűcs Andrea 

47 23 1  -  - 

Tiborszállás Billentyűs Farkas 

Barbara 

7 2 -  -  - 

Társastánc Balázs 

Zsombor 

17 13 3  -  - 

Nyíregyháza- 

Erdősor 

Néptánc Rajna Beatrix 47  -   1  1  - 

Társastánc Ködöböcz 

Sándor 

16  -  2  4  - 

Magyar Dávid 14  - - 4  1 

Balázs 

Zsombor 

14 - - - - 

Nyíregyháza- 

Könyök  

Néptánc Bedő Melinda 18  1 -  -  - 

Ignácz Gergő 115 4 -  3  - 

Nyíriné 

Halasi Anita 

94 1 1 1  - 

Nyíregyháza 

- Árok 

Társastánc Magyar Dávid 17 - - 6 2 

Nyíregyháza- 

Epreskert 

Társastánc Magyar Dávid 12  - 1  5  1 

Ködöböcz 

Sándor 

14  -  -  4  - 

Nyíregyháza, Néptánc Papp Judit 34  3 3  7  - 
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Igrice u 

Nyírpazony Társastánc Balázs 

Zsombor 

23 - 2 3 - 

Nyíregyháza, 

Ungvár stny. 

Képzőművésztei Karaszné 

Kovács 

Mariann 

48 -  -  -  - 

Színjáték Friss Melinda 15 1  -  -  - 

 

 

Szeptemberi adatok: 

- összlétszám 741fő  

- 2H, 3H tanulók száma 190 fő. 

 

Az év végi adatok: 

- összlétszám: 757 fő 

- Később jövő tanulók száma: 28 fő 

- Mulasztásai miatt nem osztályozható tanulók száma: 4 fő 

 

 Az oktatási feltételek minden telephelyen adottak voltak. 

 A szakos ellátottság a minden tanszakokon megfelelő volt. 

 A kapcsolattartás telephely vezetőkkel, szülővel, tanulóval megfelelő.  

 A félévi bemutatók, nyílt órák a járványügyi helyzetnek köszönhetően elmaradtak. Ennek 

köszönhetően az első félévre betervezett munkatervi programok nem valósultak meg. Így a 

csoportok nem tudtak részt venni a telephelyek életében.  

 A járványügyi helyzethez alkalmazkodva, a szigorú óvintézkedések betartása érdekében 

intézkedési terv készült. 

 A második félévben 2021. március 8-tól május 10-ig az intézményekben tantermen kívüli 

digitális munkarendet vezettek be. 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. 

 

 Az év végi vizsgák rendben a megszokott módon lezajlottak.  

 Az év végi értékelés, az év végi munkálatok, naplóírás, bizonyítványok, törzslapok írása a 

járványügyi előírásoknak megfelelően történt meg. 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. 
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ALAPVIZSGÁT TETT TANULÓK SZÁMA 
zongora: Nyírkércs: 2 fő , Tiborszállás: 1 fő 

Néptánc: Tiszalök:4 fő 

 

ZÁRÓVIZSGÁT TETT TANULÓK SZÁMA:  

Társastánc: Nyíregyháza, Erdő sor: 2 fő 
 

TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK  

A2020/2021. tanévben nem jelentkezett tanuló a művészeti szakgimnáziumba. 

 

 

 

VERSENYEREDMÉNYEK: ORSZÁGOS SZINT, MEGYEI SZINT, TANKERÜLETI 

SZINT, TELEPÜLÉSI SZINT  

 

X. KRÉTAKÖR MŰVÉSZETI VERSENY EREDMÉNYEI 

 

Online zongora verseny eredményei 

 

Nyírkércs, felkészítő tanár: Hegedűsné Chriszt Judit 

aranyminősítés:  Müller Lili,  

        Lengyel Nóra,  

        Orosz Zelma   

kiemelt aranyminősítés: Csonka Anna  

 

Ramocsháza, felkészítő tanár: Hegedűsné Chriszt Judit 

aranyminősítés: Forgogy Liliána 

 

Nyíribrony, felkészítő tanár: Hentné Cserági Erika 

aranyminősítés: Orgován Szilvia Dorina  

 

Képzőművészeti tanszak eredményei 

 

Nyíregyháza, Ungvár sétány, felkészítő tanár: Karaszné Kovács Mariann 

Különdíj: Hajnal Hanna, Jenei Gerda Gyöngyi, Olasz Kitti, Papp Mirtill Titanilla, Reha 

Zsófia, Somodóczki Hanna, Stolcz Bella Kitti. 

 

Online társastánc- moderntánc verseny eredményei 

 

Nyírkércs, felkészítő tanár: Baloghné Szabó Alíz  

4 fő ezüst minősítés 

 

Nyíregyháza, Erdő sor 7. , felkészítő tanár: Ködöböcz Sándor 

arany és ezüst minősítés: Szuhi Levente – Karakó Viktória   
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Online néptánc verseny eredményei 

Nyíregyháza, Könyök u., felkészítő tanár: Gacsályiné Verécze Hajnalka, Ignácz Gergó 

 ezüst minősítés: Bíborka Tánccsoport (tehetséggondozó csoport) 

 

 

MÁS INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

Társastánc tanszak 

 

77. DanceNet Kupa - Csömör Junior II D LAT - 2021.05.29 

Szuhi Dániel – Kulimár Zsófi Jun II. Latin 13. hely 

Szuhi Dániel – Kulimár Zsófi Ifi. Latin 24-27. hely 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt D Standard 5. hely 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt C Latin 5. hely 

 

Felnőtt-Ifjúsági-Senior Latin, JUN Standard, Profi Standard Ranglista és Klubközi táncverseny 

Hajdúnánás – 2021.06.05. 

Szuhi Dániel – Kulimár Zsófi Jun II. Latin 5. hely 

Szuhi Dániel – Kulimár Zsófi Ifi. Latin 13. hely 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt D Standard 3. hely 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt C Latin 5. hely 

Duró Dominik – Sebők Mercédesz ifjúsági B Latin 5. hely 

Duró Dominik – Sebők Mercédesz felnőtt Ranglista Latin 34-35. hely 

 

Szigo Kupa - Siklós - 2021.06.12 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt D Standard 1. hely 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt C Latin 4. hely 

 

Lászlóvill Kupa – Székesfehérvár - 2021.06.19 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt D Standard 2. hely 

Mokánszki Bálint – Szőke Dalma felnőtt C Latin 16-17. hely 

Duró Dominik – Sebők Mercédesz ifjúsági B Latin 4. hely 

Duró Dominik – Sebők Mercédesz felnőtt B Latin 7. hely 
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A MUNKATERVBEN rögzített programok a kialakult járványügyi helyzetnek köszönhetően 

többnyire elmaradtak. AZ I. félév zárásaként elmaradtak a félévi bemutatók, nyílt órák 

 
Telephelyek Programok 

Hodász program év végi vizsga év végi vizsga év végi vizsga 

 Tanszak Moderntánc 

tanszak 

Billentyűs 

tanszak 

Társastánc 

tanszak 

Nyíregyháza, Könyök utca program év végi vizsga   

 Tanszak Néptánc tanszak   

Tiszalök program év végi vizsga   

 Tanszak Néptánc tanszak   

Nyírkércs program év végi vizsga év végi vizsga  

 Tanszak Moderntánc 

tanszak 

Billentyűs 

tanszak 

 

Nyírpazony program év végi vizsga   

 Tanszak Társastánc 

tanszak 

  

Nyíregyháza, Epreskert program év végi vizsga   

 Tanszak Társastánc 

tanszak 

  

Nyíregyháza, Erdő sor program év végi vizsga év végi vizsga  

 Tanszak Társastánc 

tanszak 

Néptánc tanszak  

Nyíregyháza, Sóstóhegy program Állatsimogató 

ünnepélyes 

megnyitója 

év végi vizsga  

 Tanszak Néptánc tanszak Néptánc tanszak  

Nyíregyháza, Ungvár 

sétány 

program Ünnepkörök az 

iskolában- 

dekoráció- 

kiállítás 

év végi vizsga  év végi vizsga 

 Tanszak Képzőművészeti 

tanszak  

Képzőművészeti 

tanszak 

Színjáték tanszak 

Ramocsaháza program év végi vizsga   

 Tanszak Billentyűs 

tanszak 

  

Nyíribrony program év végi vizsga   

 Tanszak Billentyűs 

tanszak 

  

Tiborszállás program Karácsonyi 

műsor 
év végi vizsga 

 
év végi vizsga 

 Tanszak Billentyűs 

tanszak 

Billentyűs 

tanszak 

Társastánc 

tanszak 

Nyíregyháza, Árok út program év végi vizsga   

 Tanszak Társastánc 

tanszak 

  

Nyírpazony program év végi vizsga   

 Tanszak Társastánc 

tanszak 
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A TANSZAKOK JÖVŐ TANÉVRE VONATKOZÓ CÉLJAI: 

 
Társastánc, moderntánc tanszak 

 

 az oktatás színvonalának megtartása 

 a meghirdetett versenyeken való részvétel 

 a kompetencia alapú oktatás, hatékony módszerek elsajátítása, a pedagógusok önművelése, 

továbbképzése  

 a tehetséges tanulókkal való foglalkozás, versenyekre való felkészülés. 
 

 

Billentyűs, pengetős, színjáték és képzőművészeti tanszak 

 Munkatervbe betervezett telephelyi programok megvalósítása 
 Napló ellenőrzés évente kétszer 

 Művészeti vizsgák megszervezése, lebonyolítása 

 Tanulók versenyeztetése 

 Tanulók felzárkóztatása (a digitális oktatás miatt) 

 

 

Néptánc tanszak: 

 Magas szintű szakmai, pedagógiai munka megvalósítása, Tehetséggondozás, kulturális 

szerepvállalás 

 Szülő-pedagógus kapcsolat, támogatás erősítése 

 Tárgyi eszközök, ruhatár megóvása, rendeltetésszerű használata 

 A tanmenetek, szakmai segédletek magasabb szinten használata 

 A digitális oktatás kipróbált és bevált eszközeinek, módszereinek adaptálása, 

továbbfejlesztése 

 Tehetséggondozás 

 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 
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TOVÁBBKÉPZÉSEK 

A 2021. június 15-én megtartott továbbképzésen minden tanszak képviseltette magát, melynek 

témája a Fenntarthatóság, Környezeti nevelés az iskolában. Ennek szükségességét és fontosságát 

szorgalmazta az is, hogy a tanítás-tanulás folyamatot meghatározó kompetenciák sorában megjelent 

az adott téma.  

 

 

INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK 

 

Intézményben folyó ellenőrzések 
- Az óralátogatások a félévre tervezett nyílt tanítási órák, félévi bemutatók megtekintése a 

kialakult járványügyi helyzetnek köszönhetően elmaradtak  

- A tanév végi vizsgák alkalmával sor került az éves szakmai munka ellenőrzésére és 

értékelésére 

- A pedagógiai dokumentumok ellenőrzése a kijelölt időszakokban lezajlott. 

- Önértékelésben vett részt 2 pedagógus. 

 

Tanügy igazgatási ellenőrzés a tanév folyamán folyamatosan. 

- 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 

- Térítési díjak, tandíjak beszedése 

- Bérleti díjak kifizetése 

- 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. 

 

Magyar Államkincstár ellenőrzése: 2020. október 8. 

Törvényességi ellenőrzés: 2020. november 10. 

 

Fenntartói ellenőrzés: A fenntartó a szokásos pénzügyi ellenőrzést 2020. 06. 28.-án elvégezte. 

További intézkedést nem rendelt el. 
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AZ INTÉZMÉNY GYENGESÉGEI ÉS ERŐSSÉGEI 

 

 

GYENGESÉGEK: 

 

- A kialakult járványügyi helyzetnek köszönhetően a rendezvények, programok száma 

csekély volt. 

- Minden telephelyen erősíteni a telephelyen működő tanszakot, és emellé más tanszakot is 

népszerűsíteni kellene   

- A kevés létszámú telephelyeken növelni a létszámot, az iskolák összlétszámához, és az 

engedélyezett létszámhoz viszonyítva, a kimaradt tanulók számának csökkentése a cél.  

 

 

Fejlesztendő területek 

 Az intézmény tanórán kívüli tevékenységének ösztönzése, szervezése 

 Az intézményben tanuló diákok segítése, lehetőség biztosítása arra, hogy 

bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és 

változásokat kezdeményezzenek.  

 Az intézményben tanuló diákok szüleinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és 

változásokat kezdeményezzenek.  

 

Legtöbb telephelyen a második félévben volt lehetőség több rendezvényre, és programjainkat, 

versenyeinket is akkor szerveztük. A megvalósulásokat a járványügyi helyzet határozta meg.  

 

 

ERŐSSÉGEK: 

 

- Minden telephelyen elmondható, hogy nagyon jó a kapcsolat a szülőkkel, igénylik a 

munkánkat, és számítanak a munkánkra. 

- Több telephelyről érkezett visszajelzés, hogy más tanszakot is szívesen látnának a 

következő tanévben 

- A tanulmányi eredményben javulás mutatkozik, melyet a következő tanévben is meg 

kellene tartani 

- Egyre több külsős versenyen szerepelnek a tanulók. 

Megerősödött a társastánc tanszak, tehetséggondozás az Erdő soron kiemelkedő. 
 

 

Kiemelendő 

 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. 
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 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 

 

 

Kötelezettségek és felelősség: 

 

Pedagógusok felelőssége:  

˗ hatékonyabb oktatás, tehetséggondozás, 

˗ versenyeztetés, fellépések szervezése 

˗ kapcsolattartás erősítése a szülőkkel, a helyi vezetéssel, pedagógusokkal 

 

Intézményvezető, helyettesek, pedagógusok felelőssége:   

˗ intézmény népszerűsítése, 

˗ adminisztrációs munka fejlesztése 

 

Intézményvezető, helyettesek felelőssége:  

˗ humánerőforrás megteremtése 

˗ kapcsolattartás erősítése a telephelyek vezetőivel 

˗ a pedagógusok oktató- nevelő munkájának segítése, ellenőrzése, értékelése 

 

 

Intézkedések intézményi szinten 

˗ kapcsolattartás erősítése: telephelyek, pedagógusok 

˗ információ áramlás fejlesztése 

˗ továbbképzések szervezése 

˗ munkaközösségek hatékonyabb működésének segítése  

˗ iskolai dokumentumok ellenőrzése 

˗ óralátogatások 

˗ humánerőforrás megteremtése, hirdetés feladása: 

 Néptánc pedagógus 

 Moderntánc pedagógus 

 Rajz szakos tanár 




