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A város iskolai intézményeinek elemzése – az iskolai intézmények igazgatóinak beszámolója
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Názov inštitúcie
Az intézmény neve
2020/2021
2021/2022
Počet zamestnancov inštitúcie
21
21
Az intézményben dolgozó alkalmazottak száma
Počet tried (skupín) inštitúcie
20
21
Az intézmény iskolai (óvodai) osztályainak (csoportjainak) száma
Počet žiakov (detí)
343
363
A tanulók (gyerekek) száma
Počet tried školského klubu detí pri ZŠ
Az iskolában működő iskolai klub osztályainak száma
Počet žiakov ŠKD
A tanulók száma
Rozpočet – finančné zabezpečenie
A rendelkezésre álló költségvetés- pénzügyi helyzet

Pozitívne správy, udalosti v živote inštitúcie
Pozitívumok, örvendetes események

Beszámoló a 2021/2022 –es tanév kezdetéről a Janiga József Művészeti Alapiskolában.
Az új tanévre való felkészülést augusztusban kezdtük el.
Idén az ünnepélyes tanévnyitónk a minisztérium által kiadott utasításoknak megfelelően
szerencsére megvalósulhatott , így utána tanulóink számára lehetőség nyílt arra, hogy
személyesen felkeressék az óraadó tanárukat és megbeszéljék a szervezési kérdéseket.
Két évvel ezelőtt intézmények közötti együttműködést kezdeményeztünk, melynek
köszönhetően a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskolában, Ján Amos Komenský Alapiskolában,
és az ekecsi Arany János Alapiskolában szeptembertől már harmadik éve kihelyezett osztályunk
működik, melyben heti 2 alkalommal folyik a tanítás.
Terveink közt szerepel új kihelyezett osztályok nyitása, ebből adódóan már felvettük a
kapcsolatot a Lakszakállasi Alapiskola vezetőségével. Ugyanezen intézményekben nevelői
koncertet és táncházat szerveztünk a diákok számára.
2022 január 1-től intézményünk jogalanyi iskolává válik. Az ehhez szükséges jogi, gazdasági
teendők már folyamatban vannak.
Oktatói-nevelői munka
2020. október végétől a járványügyi helyzet romlása miatt iskolánk is kénytelen volt
távoktatásra átállni. A tanulóinkkal való foglalkozás ebben a formájában is példaértékűen
megvalósult, az összes tagozat hatékonyan működött. A szülői visszajelzések alapján
elmondható milyen pozitív hatással volt tanulóink érzelemvilágára a művészetekkel való
rendszeres találkozás.

Munkánk hatékonyságát bizonyítja az is, hogy a konzervatórium, illetve az igényes
tehetségvizsgát megkövetelő középiskolák iránt érdeklődő tanulóink is megfelelő szintű
felkészítést kaptak, melynek eredményeként felvételt nyertek.
Tanári kar
Ami a perszonális részt illeti, a 2021/2022 – es tanévet 21 pedagógussal indítottuk, közülük 6
csökkentett óraszámmal dolgoznak.
Diákjainkkal és tanárainkkal bekapcsolódunk a város és régiónk kulturális életébe. Kiemelten
fontosnak tartjuk a tehetségápolást, ezért tanulóinkkal részt veszünk a legkülönbözőbb
tanulmányi versenyeken is, ahol figyelemreméltó eredményeket érnek el.
Tánc szakos diákjaink a következő rendezvényeken vettek részt:
• Országos Népművészeti Fesztivál- Zselíz
• VI. Nagybodaki Folklórfesztivál – Bodak
• Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gálája - Somorja
Képzőművészeti szakos diákjaink alkotásai az Európai Mobilitási Hét – Nemzetközi Kreatív
Rajzpályázaton nagy sikereket értek el – Csémi Csillag Virág fődíjas míg, Kutrucz Maja és
Csölle Dorka munkája pedig különdíjas lett.
Az előttünk álló tanévben is biztosítjuk tanulóink számára a megfelő oktatást, hogy továbbra is
megérdemelten részesüljünk a felénk irányuló erkölcsi és anyagi támogatásokból.

Technikai fejlesztések
Iskolánk fentartójának és a szülők, iskolabarátok 2%-os adó támogatásának köszönhetően
augusztusban felujítottuk a zeneelmélet oktatására szolgáló tantermünket. Ezen kívül egy új
tanteremmel is bővült intézményünk, melyben a tanév kezdetével el is indult a gitároktatás.
Mimoriadne udalosti, napr. závažné havárie, nehody a preventívne opatrenia
Rendkívüli események az intézmény életében, pl. súlyos baleset és megelőző intézkedések
Javításra váró sürgős problémák!!!
•

Szigetelés- évről évre egyre komolyabb gondokat okoz a szigetelés hiánya. Az emeleti
tantermek a téli hónapok során túl hidegek, nem tudjuk biztosítani az előírt hőmérsékletet,
mely lehetővé tenné tanulóink oktatását. Májustól épp ellenkezőleg, az átforrósodott termek
lehetetlenítik el diákjaink oktatását. Ezen kívül a termekben lévő hangszerek is rongálódnak
a nem megfelelő hőmérséklet miatt, melyek pótlása anyagilag megterhelő az iskolának.

•

Ereszcsatornák- az épület elöregedett ereszcsatornái évek óta okoznak komoly problémát az
épület szerkezetében, állapotában. A nem megfelelően elvezetett csapadék miatt az épület külső
vakolata több helyen is elvált, mely így meglehetősen balesetveszélyessé vált. Bizonyos
helyeken az elvezetett csapadék alámossa az épületet, melynek szemmel látható nyoma az
érintett tantermek falainak nedvesedése, illetve penészképződés.

•

Tető- a tetőn több helyen repedések alakultak ki, melyeken keresztül minden egyes nagyobb
esőzés alkalmával beszivárog a víz.

•

Ütős hangszerek tanterme- a tanterem egy pincehelyiség, mely már évek óta nem felel meg az
egészségügyi és higiéniai előírásoknak, elsősorban az állandóan magas páratartalom és az ebből
kialakuló folyamatos penészedés miatt. Mivel az ütős hangszerek iránt való érdeklődés
folyamatos, elengedhetetlen a szóban forgó terem modernizálása.

Kérem a tisztelt városvezetést illetve a képviselő testület valamennyi tagját, hogy a felsorolt
problémák súlyosságára való tekintettel mihamarabb találják meg a megoldást, és segítsék
a Janiga József Művészeti Alapiskola hatékony működését.
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