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A fenntartó, a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola nevelő-oktató munkájával 

összefüggő értékelése 

2019/2020 tanév 

Helyzetelemzés 

Telephely Tanszak Pedagógus Tanulói 
létszám 

HH/HHH Kimaradt 
tanulók 
száma 

Később 
jövők 

Mulasztás 
miatt nem 
osztályozható 

Csengersima társastánc Orosz Anna 23 17 - - - 

Szorgalmatos zongora Hentné 
Cserági Erika 

10 2 - - - 

 képző Nagy Zoltán 21 3 - - - 

Rozsály zongora Kremniczky 
Tímea 

10 
 

5    

Hegedűsné 
Chriszt Judit 

 társastánc  Orosz Anna 60 25 2 - - 

Gacsály társastánc Orosz Anna 21 14 - - - 

Méhtelek néptánc Gacsályiné 
Verécze 
Hajnalka 

37 32 1 - - 

Tiszalök néptánc Kozákné 
Szűcs 
Andrea 

50 22 2 - - 

Nyírlugos  képző Nagy Zoltán 22 12 - - - 

 társastánc Ködöböcz 
Sándor 

24 14 - - - 

 zongora Kremniczky 
Tímea 

18 8 1 - - 

zongora Hentné 
Cserági Erika 

10 5 - - - 

néptánc Nyíriné 
Halasi Anita 

24 9 1 - - 

Vaja néptánc Nyíriné 
Halasi Anita 

103 64 4 - - 

 moderntánc  Baloghné 
Szabó Alíz 

41 28 1 - - 

Nyírtass zongora Hentné 
Cserági 
Erika/Karászi 
Ágnes 

6 4 - - - 

néptánc Szalkayné 49 14 - 3 - 
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Szénégető 
Krisztina 

néptánc Gacsályiné 
Verécze 
Hajnalka 

12 2 - - - 

Gégény néptánc Szalkayné 
Szénégető 
Krisztina 

20 4 - - - 

Csenger társastánc Ködöböcz 
Sándor 

33 20 1 - - 

 moderntánc Ködöböcz 
Sándor 

24 6 - - - 

 moderntánc Baloghné 
Szabó Alíz 

92 32 8 - - 

 moderntánc Balázs 
Zsombor 

93 40 1 - 1 

Nagyecsed, Rákóczi társastánc Ködöböcz 
Sándor 

38 2 - - - 

 néptánc Lőrincz 
Sándor 

44 1 - - - 

 néptánc Andóné 
Kujbus Nóra 

105 4 1 - - 

 társastánc Balázs 
Zsombor 

21 0 1 - - 

Nagyecsed, Rózsás néptánc Lőrincz 
Sándor 

54 48 - - - 

  Tárczy 
Lőrinc Beáta 

 moderntánc Baloghné 
Szabó Alíz 

20 19 2 - - 

 színjáték Veresné 
Bulyáki Éva 

15 13 - - - 

 néptánc Andóné 
Kujbus Nóra 

19 4 - - - 

Magy néptánc Szalkayné 
Szénégető 
Krisztina 

23 5 - - - 

 zongora Hegedűsné 
Chriszt Judit 

6 1 - - - 

 zongora Barázné 
Orosz Klára 

6 1 1 - - 

Levelek néptánc Szalkayné 
Szénégető 
Krisztina 

49 19 1 - - 
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Dombrád társastánc Magyar 
Dávid 

24 5 1 - - 

 néptánc Szalkayné 
Szénégető 
Krisztina 

47 24 1 - - 

Nyírtelek, Iskola u. néptánc Nyíriné 
Halasi Anita 

25 3 - - - 

Nyírtelek, Petőfi u. néptánc Nyíriné 
Halasi Anita  

25 3 - - - 

képzőművészet Szilvássy 
Klára 

17 1 - - - 

Tarpa citera Dr. Tilkyné 
Tarpai Anikó 

6 1 - - - 

Nyírparasznya néptánc Lőrincz 
Sándor/ 
Tárczy 
Lőrinc Beáta 

28 27 1 - - 

 képzőművészet Szűcsné 
Olcsvári 
Erika 

24 24 1 - - 

 

A 2019/20- as tanév 20 telephelyen indult. Két telephelyen / Kisvárda, Laskod/ nem indult 

oktatás, szünetel a telephely. Új telephely: Nyírparasznya, Néptánc és Képzőművészeti 

tanszak indult.  

 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

A pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése 

folyamatos. A tanítási környezet és tárgyi feltételek megújítása, karbantartása folyamatos. A 

bővítéshez az intézmény keresi az anyagi lehetőségeket, pályázatokat.  

 
 Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató 

munka humánerőforrás-szükségletéről.  

A humánerőforrás aktuális hiányát, a felmerült problémákat idejében jelzik a fenntartó 

számára.  

Tervezik főállású pedagógusok felvételét.   

A pedagógusok munkájának segítésére  

˗ néptánc tanszakon 3 asszisztenst  

˗ társastánc tanszakon 1 asszisztenst alkalmaztak. 

 A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 

egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.  

A vezető törekszik az egyenletes terhelésre az önkéntességet is figyelembe véve. 
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Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  

 
Az éves munkaterv összhangban van a munkaközösségek munkaterveivel, melyet az 

intézményi célok figyelembevételével határoznak meg. A vezetőséget, a munkaközösségek 

vezetőit bevonjuk a tervezésbe, a fenntartó jóváhagyását kérjük, a nevelőtestület véleményét 

figyelembe vesszük, és ezeket szem előtt tartva készítjük el a dokumentumokat.  

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

Megfigyelhető, hogy a pedagógiai folyamatok tervezése, megvalósulása, ellenőrzése és 

értékelése tudatosan történik.  

 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.  

Fontosnak tartják, hogy minden kolléga a munkájához szükséges információkat időben 

megkapja, az információ áramlás eszközeiként használják az e-mailt, sms-t, telefonon 

közvetlen beszélgetést, hirdető táblát. 

Az információkhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított - év végi és félévi 

beszámolók, tantestületi értekezletek, munkaközösségi értekezletek, konzultációk, 

továbbképzések. 

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének.  

A pedagógusok folyamatosan tájékoztatják a szülőket a tanulók eredményeiről, így 

visszacsatolást kapnak gyermekük teljesítményéről, év közbeni munkájáról. Szülői 

értekezletek, honlap, facebook csoport, napi kapcsolat. A félévi bemutatók, nyílt órák és az év 

végi vizsgabemutatón kívül, több más iskolai fellépésre is lehetőségük van eljönni a 

szülőknek. (Pl.: szülői értekezletek, farsang, verébavató, mikulás, karácsony stb.) 

 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

Igyekeznek bevonni a szülőket a különböző rendezvények, versenyek, kirándulások 

szervezésébe, és az azokon való részvételbe is. De sajnos nem minden telephelyen sikerül ezt 

megvalósítani. 

 

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

vettek a telephelyek életében.  

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: 
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˗ 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 

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:  

Moderntánc: Csenger 1 fő 

Alapvizsgát tett tanulók száma: 

Zongora: Szorgalmatos 1 fő 

    Nyírlugos 1 fő 

Néptánc: Nyírtass 6 fő 

Továbbtanulási mutatók  

A2019/2020 tanévben nem jelentkezett tanuló a művészeti szakgimnáziumba. 

 

 

Intézményi eredmények vizsgálata  
 

Tanév végi eredmények – tantárgyra vonatkozóan 2018/2019 tanév 

 

Tanszakok tantárgyi átlag 

Néptánc Néptánc: 4,6 Folklórismeret:4,8 

Társastánc Társastánc: 4,6 Viselkedéskultúra: 4,6 

 Társastánctörténet:4,8  

Moderntánc Berczik technika: 4,7 Kreatív gyermektánc:4,6 

 Jazz technika: 4,5 Limon technika:4,5 

Képzőművészeti Grafika és festészet alapjai: 4,8 Vizuális alkotó gyakorlat: 4,7 

 Grafika és festészet 

műhelygyakorlat: 4,7 

 

Billentyűs Zongora:4,5 Szolfézs:4,8 

 Citera: 5  

Színjáték Dráma és színjáték: 4,0 Beszéd és vers: 4,1 

 

Tanév végi eredmények – tantárgyra vonatkozóan 2019/2020 tanév 
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Tanszakok tantárgyi átlag 

Néptánc Néptánc: 4,7 Folklórismeret:4,9 

Társastánc Társastánc:4,8 Viselkedéskultúra:4,6 

Moderntánc Berczik technika:4,5 Kreatív gyermektánc:4,5 

 Jazz technika:4,5  

Képzőművészeti Grafika és festészet 

alapjai:4,8 

Vizuális alkotó gyakorlat:4,6  

 Grafika és festészet 

műhelygyakorlat: 3,5 

 

Billentyűs Zongora:4,6 Szolfézs:4,7  

 Citera: 5  

Színjáték Dráma és színjáték: 4,1 Beszéd és vers: 4,1 

 

Az előző tanévhez képest: 

-  javuló tendencia látható a következő tantárgyaknál: Néptánc, Folklórismeret, 

Társastánc, Berczik technika, Grafika és Festészet alapjai és a Zongora; 

˗ a tanulmányi átlag romlott: Berczik  technika, Kreatív gyermektánc, Jazz technika, 

Vizuális alkotó gyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat.  

 Jövőre vonatkozó terv: A tanulmányi átlag szinten tartása.  

 Moderntánc és Képzőművészeti tanszakon javítás. 

 

A MUNKATERVBEN megtervezett rendezvényeink csak részben tudtak megvalósulni a 

veszélyhelyzet miatt. 

 
Csengersima Mikulás     TT 

tanszak 

Karácsony 

iskolai és 

Községi    TT 

tanszak 

   

Szorgalmatos Karácsony  

Billentyűs 

tanszak 

    

Rozsály Német 

jótékonysági est 

TT tanszak 

Mikulás  

TT tanszak 

Farsang            

TT tanszak 

  

Gacsály Idősek napja TT 

tanszak 

Karácsonyi 

műsor  

TT tanszak 

Farsang  

TT tanszak 

  

Méhtelek Karácsony NT 

tanszak 

    

Tiszalök Szüreti mulatság 

NT tanszak 

Adventi 

ünnepség 

NT tanszak 

Iskolai 

karácsonyi 

ünnepség 
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NT tanszak 

Nyírlugos Karácsonyi 

műsor       

TT tanszak,NT 

tanszak, 

Billentyűs 

tanszak 

Jótékonysági bál           

 TT tanszak 

Zene Világnapja 

Billentyűs 

tanszak 

karácsonyi 

templomi 

hangverseny 

Billentyűs 

tanszak 

adventi műsor 

Billentyűs 

tanszak 

Vaja verébavató 

NT tanszak 

farsang 

NT tanszak 

Sportbál 

MT tanszak 

Jótékonysági 

bál 

MT tanszak 

 

Nyírtass Farsang   

NT tanszak 

    

Gégény Első adventi 

gyertya gyújtása 

NT tanszak 

    

Csenger jótékonysági bál 

 MT tanszak 

Karácsonyi 

Hangversenyen 

MT tanszak 

Városi 

Karácsonyi 

Műsoron 

MT tanszak 

farsang 

TT tanszak, 

MT tanszak 

Makovecz 

napok 

MT tanszak 

Nagyecsed, 

Rákóczi u. 

Szatmár 

Határok Nélkül 

című 

rendezvény 

Nagyecsed TT 

tanszak 

    

Nagyecsed, 

Rózsás u. 

-     

Magy Népdal éneklési 

Verseny 

megnyitó 

ünnepség  NT 

tanszak 

Palásti hét 

NT tanszak 

Iskolai bál 

NT tanszak 

Karácsony 

Billentyűs 

tanszak 

 

Dombrád Városháza átadó 

ünnepségén 

TT tanszak 

karácsonyi 

ünnepségén TT 

tanszak 

jótékonysági 

bálon  

TT tanszak 

Tehetségnap 
NT tanszak 

Farsang 

NT tanszak 

Levelek Karácsonyi 
műsor 

NT tanszak 

Farsang 
NT tanszak 

   

Nyírtelek Jótékonysági bál  
NT tanszak 

    

Nyírparasznya iskola bál 
 NT tanszak 

    

Tarpa Mikulás 
Pengetős 
tanszak 

Karácsony, 
pengetős 
tanszak 

   

 

Félévkor minden csoport félévi bemutatót, nyílt órát tartott, az év végi művészeti gálák/ 

vizsgák a veszélyhelyzet miatt nem kerültek megrendezésre. 

 

A tanszakok Jövő tanévre vonatkozó céljai: 
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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 

 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 

Céljaik, terveik a következő tanévre: 

 A színvonalas, igényes oktatás továbbra is maradjon pedagógusaink legfontosabb 

feladata. 

 Lehetőleg ne csökkenjen a tanulók száma, próbáljuk a csoportlétszámokat 16 

fölött tartani. 

 Használjuk ki a művészet adta lehetőségeket a gyermekek személyiségének 

fejlesztésére. 

 Tanítsuk meg őket 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:  
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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. 

 

VERSENYEREDMÉNYEK: ORSZÁGOS SZINT, MEGYEI SZINT, TANKERÜLETI 

SZINT, TELEPÜLÉSI SZINT  

 

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. 

Zsarát Néptánc csoport verseny eredményei: 

2019.09.15 Fölszállott a páva tv Területi elődöntő  

2019.11.16. Gyula, Hagyományok Háza - Páva minősítést kapott. 

Szabad a tánc néptánc csoport versenyeredményei: 

2019 11.23. Tirpák szóló táncverseny, Nyíregyháza 

Eredmények: Simkó Emese –Birke Szabolcs II. helyezés  

Tóth Patrik Szóló tánc különdíj 

 

   Képzőművészeti pályázatok (Nyírlugos, Szorgalmatos) 

 

- Belecsöppentem kedvenc mesémbe/ országos pályázat díjazottak 

   Lakatos András 

   Rajtik Hanna 

   Tályai Loretta 

   Csobolyó Anna 

   Gáll Rebeka 

- Nemes Nagy Ágnes- versillusztráció országos pályázat 

   Csobolyó Anna- első helyezett 

- Mivel érkezik a mikulás? –pályázat díjazottjai 

   Lakatos András 

   Vasvári Hanna 

   Rőth Miklós 

   Csobolyó Anna 

   Szatmári Lilla 

   Rajtik Hanna 

   Szabó Lili 

   Gáll Mirella 

- A jövő robotja – országos pályázat 

   Kender Zselyke a zsűri különdíját kapta 

- Japán világpályázat/Természet kincsei 

   Díjazottak : Hugert Dorka, Rőth Miklós, Nagy Eszter Sára, Csobolyó Anna 
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- 3. ENFILADE művészeti iskolák versenye 

  I : Hugert Dorka, II : Rőth Miklós, III : Csobolyó Anna, IV : Kender Zselyke, V : Gáll 

Mirella, VI : Lakatos András, Különdíj : Rajtik Hanna 

 

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 lezajlottak. 

- 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 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 ellenőrzés: 
˗ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzése – 2019. 

10.07-10. Szakmai dokumentumokat kért be. Mindent rendben talált. 
Fenntartói ellenőrzés 

˗ A fenntartó a szokásos pénzügyi ellenőrzést 2020. 06. 23.-án elvégezte. További 

intézkedést nem rendelt el. 

 

Fejlesztendő területek 

 Tanórán kívüli tevékenységek szervezése a tanulók számára (programok stb.).  

 A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe, véleménynyilvánítás, és 

változások kezdeményezése.  

 A szülőknek bevonása a gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, 

véleménynyilvánítás, változások kezdeményezése.  

ERŐSSÉGEK: 

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

számítanak a Free Dance AMI oktató munkájára. 

˗ Tiszalök, Kossuth u. 43. 

˗ Nyírlugos, Debreceni u. 2. 

˗ Vaja, Leiningen u. 1. 

˗ Csenger,Ady u. 13-15. 

˗ Nagyecsed, Rákóczi u. 12. 

˗ Dombrád, Kossuth u. 43. 

˗ Magy, Tompa M. u. 2. 

Versenyek 

Egyre több külsős versenyen szerepelnek a tanulók. 

A néptánc tanszak tehetséggondozás területén kiemelkedő. A Zsarát néptánc csoport és a 

Szabad a tánc néptánc csoport kiválóan képviseli az intézményt  belföldi és külföldi 

versenyeken egyaránt. 

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 2019/2020tanév eredményesen zárult. 

Kelt: Hodász, 2020. 07.10. 

        

Andó Károly  

       fenntartó 


