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Fennt*rtói ellen ra**

A Csengsiei Álapfsl i M vészoti t kolákrr feantatói elten rzes taított a ' aix 20S4

Miivészetoktaíási Alapítvány ká kepvisel ja Az ellsn íz dtjq a miik dés

t rv&yességérek, batékonyságámk vizsgátat4 a gyemek- és i ságlr óelni tevékenyseg

valamit a tanulo- es gyermekbdesetek megel zése érd kében t tt it*ézksdek elkalmazisa

A fenntartó megánapí*tt& bogy az in$mény rendelkezik a sziikéges

ala$okum tumokkal- Alapíto okira| M k dé i engedely, P dagógiai Progrann, SZIvISZ,

Házirend, s&. - melyek az iskola hatékony m kOdését biztosí ák 20t6. március t0én
kormányhivaidi ellen rzes sonin uígazgarni kinevezéssel s eljrints mcgismétlesét

kértéh e#rt a feaatartg a t rvények rr*án megkezdte u {$ e{iránás

lefolytaÉ.áxáL Pótolnivató volt az iskola tantírgyfelosáásrának jóváhagyása a fenntartóval,

valamint az intézmény szekbetyétit szotgíló epiilet tulqidonoxínak {Csengele K zseg

Ónkormrányzatinak) hozzájánrtó nyitaÉkozafiát is be kelleÉ szerezni arót, hogr a haszná|t

belyiregek felefii tendelkezesi josot le,gatább St tanévre biztositia ltfindezek kmrsatrásrára a

fennlartó juniu.s l-ig kapott haladékot

Á futártó és az iskcta számr{ra a rrevel&aktató mrrnka mellett a gyetnekek

egeszséges fejl desenek k vetése es segítese i fetadata az oktáá i intémenyneL A gyermek

és i ri*ágvedelmi tevékenyseg megvalósításfoak eg]/ik legfor*osabb eleme a csali{ddal, a

sziil kkel való kapcsolattartrást Fi5relmet fordítanak arra, hory ne érjen cnkit hráínínyos

megk l6nb ztetés; valamiffi a személyisegiogok ne sértiljenek Á m vésreti iskolákn a

Pedagógiai Program, az SZ},tlSZ és a Hrázirend is kiter a gyermekvffelemre, de az

Eselyegrent ségi inÉézk dé i t ív részletesen megfogalmaza a szocir{lis hrárninyok

lek zdffit, az ismwtanyag átadásrának módjráí rendszerÉt Az eg5rre gyakrabban jelenlkez

poblém.ák: a csairfidot zethutlás4 elszegfuyedése, mrrnkenétkiitiség tb. a gyerekek

fejt désá vesrelyezíetiL lra pedagógiai m d zerekkel nem sikertil eredményes

munkái végemi" a}lkor a gyerme\ióléti sz,olgráiattal veszik fel a kapcsotafií. A n vészeti

iskolrában nincs kiiliin i ,Ésrfu$5delmi felel s eá a f ladatot az tgazgató- helyeútes tátja el *

szaktanr*rok valamint az riltalános iskola i így,ád Imi felel sének segítségével. A



pttblfuás ryenekdoél esaHdeátogaé§ok, selil&ket va!ó kapsol*tar&fis az el*ltregs
f€tadal alym leglör kie}ekrtá§a ahel a §er* és a giilö is m$tyílik, ne gofidjairól

prcblémáiól b§zÉbd. Az irrtédmy múködó* alatt eég llea kaíilt *r grermdarédelmi

intézkedé§re, a tanárck & az lskola vezet*se sában" a szfilök*el való besrélgetássel jrrtott

kedvezö megoldrásra Cmgelén mgy !étsámbn v*nn*k bátránycs lretr5uet& fulrutók az

iskola növendékei§ek nag;g snízaíéke rffil rendszeres nwelesi trnogá*sk" Ezeket a

növendékeket ayilvántartja az i*ola & fo&orctt §5relemrel foídul f§léj§k-

A tanuló- é§ gyermekbalesetek megelőzése fiÉkében a Csengelei Alapfokú

Múvéreti Iskalába* a házinandkl megfug*lmazíák ar*kat az alapetveke§ sznbályokat

amelyeket a tanév folyamán be kell Bta§i. Ezekst a szahilyokat a szaklanárck isnnertetik a

növendékelkel minden félévelső fsglalkozá§án" k§lön kiemelye amlleat, a baleseti fomásokat,

amelyek az egy§§ szakok sajáíossrágai" A bekövelkezett baleset bejelent#nek es a
jegyzók6nyv kitiíté*nek szabáIyait, is megfogalnaztr*Il ez tanulók és tanfuk sa*mára is

hozzáferhetö helyen (könyvtárban} taítják- Bale§§ti je§zökfuyv felvételére még nem kerüt

sor a müvésrefi iskola müksdese al*t,

Megvizsgálták a naplókat jelentkezési lapokal beírá§i naplókat és szrrrópróba szcrűen

egyeztették a nyilvrintartott adatok#- IVfegrítlapítottá§ hog5r a tanilgyi nyitrv&*atisok

naprakesze§ az összevetett adatok egyezöe§ a tanév eredmfoyes munk{irá&oz sz&séges

taníü§i ór::ák vezetroe a szabrilyoknak megfelelően rylrlí"az iskolra redelkezik órarendekkel,

tanlágyf§lo§ztá§sal, tanulólisüíval és aháín{nyos belyzetet igamló b#r{rozatokkal.

Á FöBix 20M M&vészetoktatási Átapítvrá,ny képvistöi az e§enörés sonin

megfelelönek tatálták az ffisbán megfogalmazott intéz,kedeseke! a müvészetokíaíási

intézmtay arűk$dmá és hdékorrysá$ít i§. A feaafartói ellenór*t kétévento rlvé4ú az

iskolrában.

Csengele, zarc. ápriti§ 20.
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