
FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS 
 

 

a Violin Alapfokú Művészeti Iskola, OM 100866 

  

2017/2018 évi működéséről,  

pedagógiai program végrehajtásáról,  

az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről. 

 
  

 

A Violin Nonprofit Kft., mint a Violin AMI fenntartó és működtető szerve 2018. júliusában 

értékelte az intézményben folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának 

teljesítését. 

Jelen értékelés megállapításai az intézményvezető tanév végi beszámolója, valamint az 

intézményben lefolytatott ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. Az ellenőrzésre és értékelésre a 

2011. évi CXC. tv. a Nemzeti köznevelésről 83. §. (2) bekezdés e) pont alapján került sor. 

 

1. Az ellenőrzés menete 

 

Az intézményvezető a fenntartó részére a 2017/2018 tanév lezárását követően átadta az iskola 

által készített beszámolót, amely a pedagógiai program végrehajtását, az intézményben folyó 

szakmai munka eredményességét értékeli. A fenntartónak az ellenőrzésnél és értékelésnél az 

előző tanév (2017/2018) 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 értékékelés 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 

 

Az intézmény gazdálkodása 

 

Az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak 

megfelel. Az intézmény éves költségvetésében foglaltaknak megfelelően gazdálkodik. 

 

A számviteli elszámolásait, könyvvezetését és a beszámolók elkészítését külső könyvelővel 

végezteti (YRECS Kft.) 



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.  

 

A Magyar Államkincstár által a fenntartó részére biztosított normatív állami támogatás teljes 

egészében a fenntartott Violin AMI részére  lett átutalva. 

 

 

A működés törvényessége 

 

Az intézmény alapdokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, 

Éves Munkaterv, Alapító Okirat) a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre 

állnak. Az alapító okirat, és a nevelési program a jogszabályoknak megfelelően készült. Az 

intézmény szakmai dokumentumait aktualizálta a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 

előírásainak megfelelően.  

 

Az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek. 

 

Az iskola adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak estében a jogszabályoknak 

megfelelő. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat (Beírási napló, Törzslap, Főtárgyi napló, 

Csoportnapló, Bizonyítvány) az előírások szerint pontosan, áttekinthetően vezeti, a használt 

dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelőek. 

 

Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak.  

A Violin AMI rendelkezik az előírt, szükséges saját alkalmazotti létszámmal . 

 

Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik. 

Az adott tanítási évben indítható csoportok, osztályok létszáma az igényekhez mérten 

telephelyenként változó, minden tanulónak lehetősége van a művészeti ágak induló tanszakain 

részt venni a tanulói jogviszony létrejötte után.(Indítható osztályok száma) 

 

 

A szakmai munka eredményessége 

 

Az intézményben folyó pedagógiai, szakmai munka a fenntartó által megfogalmazott 

minőségi célokat messzemenően megvalósította. Az intézmény pedagógiai programjában 

megfogalmazott célok megvalósultak az intézmény szakmai munkájában. 

 

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

elvárásoknak. 

A 2017/2018 tanévben a tanulólétszám 814 (ebből 57 tandíjas), mely kicsit több mint az előző 

tanévi 790 (ebből 38 tandíjas). 

Az intézményben 6 fő hátrányos helyzetű gyermek van halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 39 fő, tartós beteg 11 fő.  



Az iskolában 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, 

illetve a differenciált képességfejlesztést. Az iskola továbbra is méltó a Kiváló Akkreditált 

Tehetségpont titulusra.  

 

Szükség szerint felzárkóztató foglalkozások keretében biztosítják a kevésbé tehetséges 

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

tehetséggondozó különórák.  

 

Az iskolában tanulók nagyon jó teljesítményt mutatnak a tanulmányi átlagok és a művészeti 

versenyeken elért eredmények tekintetében (megyei versenyeredmények, országos és 

világbajnoki címek). 

 

Az intézmény tanulóinak sokszínű tanórán kívüli elfoglaltságot biztosítottak (különórák, 

bemutatók, ünnepségek, gálák, kiállítások, 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 2017/2018 tanévben a Magyar Táncművészeti Egyetem kérte fel iskolánkat együtt 

működésre művészetpedagógiai módszertani program megújításában és pilotszerű 

kipróbálásában, pedagógus továbbképzésben, táboroztatásokban és szakmai bemutatókon, 

előadásokon, foglalkozásokon való közreműködésben. 

 

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

program által is tartalmazott hagyományos közösségi rendezvényeit megtartotta: bemutató 

foglalkozások, nyílt napok, közös mikulás ünnep, közös farsangozás, bográcsozás a szülőkkel, 

nyári táborok. 

 

Összességében elmondható, hogy a Violin Művészeti Iskola a 2017/2018 nevelési évben is- 

az előző évekhez hasonlóan- nagyon eredményesen végezte munkáját, a Pedagógiai 

Programban és a Munkatervben meghatározottaknak eleget tett. 

 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 

 

Minden tanévben megvizsgálják, hogy a tanulólétszám hány százaléka hátrányos helyzetű, 

illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul az intézményben. 

 

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

gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását elsősorban az alkalmazotti közösség különös 

odafigyelése biztosítja. Valamennyi pedagógus, de különösen a telephelyek helyi lakosú 

munkaközösség vezetői figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkező 

tanulók sorsát, tanulmányi munkáját. 

 

 



A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, tevékenység 

 

A tanulókat felkészítik a balesetek elkerülésére, megelőzésére minden tanév elején a 

gyermekek tűz-és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. A 2017/2018 tanévben sem volt 

tanulóbaleset a gyermekek között. Köszönhető ez a pedagógusok odafigyelésének és a 

tanulók fegyelmezett magatartásának. 

 

 

Javaslatok – Intézkedési terv 

 

Az intézmény szakmai dokumentumainak folyamatos aktualizálása. 

A beiskolázásra való nagyobb hangsúly fektetése, már a tanév végén történjen meg a tanulói 

beiratkozások nagy része a további tervezések miatt. 

További szigorú költségvetési gazdálkodás. 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: Puskásné Radnó Ágnes igazgató 

 

 

4. Összegzés 

 

Fentiek alapján a fenntartó megállapítja, hogy a Violin Alapfokú Művészeti Iskola az Alapító 

Okiratban és a Működési Engedélyben meghatározottak szerint működik, a 

dokumentumokban foglaltakat végrehajtotta. 

 

Ezt a fenntartói értékelést a helyben szokásos módon közzétette az iskola. (székhelyen) 

 

 

 

 

Dunaújváros, 2018. július 31. 

  

 

 

 

 

                                                                                …………………………………….. 

        Puskás András 

                                                                a fenntartó Violin Nonprofit Kft. képviselője 


