
IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ A 2017/2018-AS TANÉVRŐL 

 

A 2017/2018-as tanévet az előzőekhez hasonlóan kezdtük, személyi és tárgyi feltételeink 

adottak voltak ahhoz, hogy a tanévet nyugodt körülmények között kezdhessük meg. A jól megszokott 

tanulócsoportokat engedélyezte a fenntartó, így a felmenő rendszernek megfelelő oktatási rend 

működött egész tanévben. 

 Székhelyünk a Faluház épületében működik, mely megfelelő környezetet biztosít a 

művészetoktatásra, növendékeink kulturált körülmények között sajátíthatják el a zene, a tánc és a 

színjáték alapjait. Ezen a három tanszakon folyik az oktatás 6 tanárral és 2 fő iskolatitkárral, és 1 fő 

hangszerkarbantartóval és viselettárossal. A pedagógusok béreit sikerült az életpályamodellhez 

igazodva megállapítani. Továbbképzési lehetőségeink továbbra is korlátozottak, kevés a szakirányú 

képzés, de a hétévenkénti kötelezettségének eddig mindenki meg tudott felelni.  

 A településen az iskoláskorúak létszáma egyre csökken, de nagy öröm az iskolavezetés 

számára, hogy az általános iskola befejezése után egyre több növendékünk jár vissza és iratkozik be a 

művészeti iskolába, de még így is csökkent a növendéklétszámunk. Ebben az évben 145 fő volt, ebből 

36 fő zene, 30 fő színjáték és 79 fő társastánc tanszakon végezte tanulmányait. Sikerült időben a 

növendéklétszám véglegesítése, a beiratkozás és pótbeiratkozás zökkenőmentesen zajlott. A gyerekek 

órabeosztását az általános iskola működési rendjéhez igazodva készítettük el, nem zavarva a tanulók 

délutáni elfoglaltságait. Itt szeretném kiemelni a szoros együttműködést az általános iskolával és 

köszönet nekik mindenféle segítségért – a kikérők elfogadása versenyekre, művészeti iskolás 

rendezvényekre, kollégák együttműködése minden téren – amit egész tanévben érezhettünk irányukból. 

Fontos még kiemelni az Önkormányzatot és Polgármester Úrat, akiknek erkölcsi és főleg anyagi 

támogatása nélkül az iskola nem tudna működni. Köszönet mindenkinek a támogató magatartásért. 

Eszközvásárlást anyagi lehetőségeinkhez igazodva valósítjuk meg, a színjátszók kellékeket, a 

táncosok, egy garnitúra ruhát kaptak. A versenyekre utaztatást támogatjuk, színházjegyekkel, 

táncverseny-belépőkkel is hozzájárulunk gyermekeink hasznos szabadidő eltöltéséhez. Természetesen 

a legfontosabb a rendszeres felkészülés, melynek alapja a tanórák rendszeres látogatása, az ott folyó 

minőségi munka. Ennek ellenőrzését terv szerint végezzük, de előfordul, hogy váratlanul, 

véletlenszerűen néztem meg egy-egy órát, vagy a versenyek előtti főpróbákat. Jó látni, hogy a tanár-

diák kapcsolatot hogyan tükrözik a versenyeredmények, egyre jobb, szorosabb kapcsolat egyre jobb 

eredményt hoz. A diákok között is vannak kialakult csoportok, akik a szabadidejüket is együtt töltik, 

baráti kapcsolatokat ápolnak. A művészeti iskola egyre inkább ilyen családi-baráti hangulatú 

közösséggé válik, és ez nagyon jó szülőnek, gyereknek, pedagógusnak egyaránt. 

 Az iskola saját rendezvényeit ebben az évben is sikerült megtartani, egyéni fellépőink és 

művészeti csoportjaink színesítették Csengele programjait is. A már hagyományos fellépések mellett a 

környékbeli településeken kívül az ország számos pontjára eljutottak növendékeink szép sikereket 

bezsebelve. 



Állandó fellépések: 

- Őszi tanszaki koncert 

- Zenei Világnap 

- Mikulás bál 

- Adventi vasárnapok minden tanszak részvételével 

- Félévi bemutató 

Évadnyitó hangverseny 

- Tavaszi koncert  

- Pünkösdi rendezvénysorozat 

Eredményeink: 

- Megyei Részfúvós Verseny – Mórahalom – nyolc tanulónk vett részt. Gera Kitti, Samu Katalin, 

Katona Petra bronz, Rózsa Dorina, Katona Veronika, Vágó Petra, Balog Bella ezüst minősítést 

kaptak. A legmagasabb elismerést, kiemelt arany minősítést  Zsolnai Balázs kapta.  

- A színjátszók Tavaszi Felkészülési Tábor résztvevői voltak Szegeden az Agórában 

- Weöres Sándor Színjátszó Találkozó területi versenye Szeged – Főnix csoport ARANY 

minősítést szerzett és továbbjutott Budapestre 

- Weöres Sándor Színjátszó Találkozó országos bemutatkozás Budapest  

- Országos Zuglói Táncfesztivál: Szivárvány csoport EZÜST + KÜLÖNDÍJ, Cicák ARANY és 

Napfény EZÜST érmet szerzett 

- Fúvószenekarunk és táncosaink a környék településeinek rendszeres fellépői 

Nyári tervek: 

- 2018. július 19-23. Lengyelország – Krasiczyn  (fúvószenekar és táncosok) 

 

Csengele, 2018. május 25. 

 

        ……………………………….. 

         Czirok Zoltán 

             


