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FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
A Garabonciás Nonprofit Kft., mint a Garabonciás Művészeti Iskola fenntartója törvényi
kötelességének eleget téve pedagógiai – szakmai ellenőrzést hajtott végre 2015. november 09 és
november 13-a közötti időszakban.
Az ellenőrzés során megvizsgálta, majd értékelte az intézmény pedagógiai programjában
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
Az ellenőrzés az intézményi ellenőrzési terv alapján tanórák látogatásával valósult meg, az alábbi
indikátorokkal:
1. Célok, feladatok megvalósítása;
2. Tanulásirányítás;
3. Motiválás;
4. Munkakultúra;
5. Ellenőrzés, értékelés.
Az fenntartó az órák látogatásával Mészáros Bélát, az intézmény igazgatóját, és Lukács Éva
igazgatóhelyettest bízta meg, valamint a fenntartói oldalról a fenntartó képviselője – Mészáros
Enikő – ügyvezető igazgató is részt vett.
A tanórák látogatásáról jegyzőkönyv készült. Kitűzött cél volt az ellenőrzés során, hogy a
székhely és a kiválasztott telephelyek is sorra kerüljenek, de az ellenőrzött tanárok kiválasztása
véletlenszerűen történt.
A jegyzőkönyvek, illetve a személyes tapasztalatok alapján a fenntartó a következő értékelését
hozta meg:
• Az intézmény pedagógiai célkitűzésének, mely szerint színvonalas alapfokú művészeti
képzést nyújtson a tanulóinak, az intézmény pedagógusai kiválóan teljesítették.
• A tanórákon a célok és feladatok összhangban álltak a tanulók képességeivel.
• Megvalósult a differenciáló oktatás.
• Kiváló óravezetés, sokrétű módszertani alkalmazások valósultak meg. Ennek
eredményeként fegyelmező eszközök használatára alig – alig volt szükség.
• A tanórákon jól kidomborodott az intézmény azon célkitűzése, hogy családias, jó
hangulatú, ugyanakkor kreatív foglalkozások valósuljanak meg. Mindez mindhárom
művészeti ágon, zeneművészet, táncművészet és képző-iparművészet egyaránt
megvalósult.
• Az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén korrekt, magas színvonalú képzésben
részesülnek a látogatott tanárok diákjai.
Megállapítom, hogy a Garabonciás Művészeti Iskola a pedagógiai programban meghatározott
feladatokat maradéktalanul végrehajtja, a pedagógiai- szakmai munka eredményessége jó.
A diákok és a szülők egyaránt elégedettek az intézmény által nyújtott szolgáltatással.
Miskolc, 2015. november 16.
p.h

Mészáros Enikő
ügyvezető igazgató

