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Az iskolánk 2016.június 18-án megkapta a jogerős működési engedélyét, így szeptember 

elsejével megkezdődhetett az oktatás. 

Öt telephelyen 347 tanulóval indult el a Tisza-tavi AMI-ban az első tanév. Ez magasan a 

reményeink feletti létszám volt.  

108 fő előképző 

239 fő alap- illetve továbbképző évfolyamára nyert felvételt 17 tanulói csoportban.  

 

 Tanáraink szakképzett pedagógusok, szakmájuk kiváló művészei. Két fő állású és három 

óraadó táncpedagógus dolgozik az intézményünkben.  

Főállású: 

Árvai Zsigmond Attila-táncpedagógus-intézményvezető 

Nagy Csaba-táncpedagógus 

Óraadó: 

Fekete Dániel- folyamatban a végzettség megszerzése. Alapdiplomájához a nyelvvizsga 

hiányzik 

Nagy Csabáné-táncpedagógus 

Sáfár Lászlóné-pedagógus, gyermektánc oktató 

 

Ezen kívül egy iskolatitkár, Mohácsiné Balogh Veronika és egy viselettáros segítette a 

mindennapi munkát. Szűcs Andrea fazekas, népi iparművész szakmájából eredően sokat tud 

hozzá tenni az iskola mindennapi életéhez. Közfoglalkoztatottként kezdtük alkalmazni. 

Munkájával maximálisan elégedettek voltunk ezért 2017 márciusától főállásban alkalmaztuk. 

 

  A pedagógiai programban lefektetett céloknak sikerült megfelelni. Reményeinket felülírva, 

nagy érdeklődés mutatkozott intézményünk iránt. Minden telephelyünkön a vártnál több tanuló 

iratkozott be. Sikerült a személyi feltételeket megteremteni, de a jövőt nézve mindenképpen 

szükséges még egy fő állású táncpedagógust alkalmaznunk. Az állást folyamatosan hirdetjük. 

   Az első féléves szakmai munkáról az adventi műsorokon, valamint az első féléves vizsgákon 

adtak számot növendékeink. A II. félévről az év végi gálákon és a tanév végi vizsgákon 

tájékozódhattak a pedagógusok és a szülők. Jónak ítélem meg az elvégzett munkát. Az oktatás 

mellett a nevelésre is nagy hangsúlyt fektettünk. Igyekszünk az osztályokból jó és összetartó 

közösséget szervezni. Lehetőséget teremtettünk az egyéni megmutatkozásra, a tehetségek 

felismerésére és gondozására.  

 Állami támogatással intézményünkben 6-22 éves gyermekek, fiatalok tanulhatnak, de a 

művészeti nevelésnek, mint az oktatás egészének is meg kell felelni az élethosszig tartó tanulás 

követelményeinek. Ennek érdekében a régió több óvodájában jelen vagyunk, illetve két szülői 

tánccsoport is működik a közreműködésünkkel. 

 Tervezett költségvetésünknek megfeleltünk, és jelentős eszközfejlesztéseket sikerült 

megvalósítani.  Azonban 2017 január elsejétől, a költségvetési törvény módosulása hátrányosan 

érintett bennünket, ezért szükséges volt a költségvetésünk átdolgozása. 

  

A nevelőmunkában elért eredmények  

 

Iskola és tanuló kapcsolata  

 

 A művészeti iskolai növendékek kapcsolata főtárgy tanárukkal rendkívül közvetlen és 

személyes, ezért a tánc a zene és a játék nagyszerű eszköz a kezünkben a ránk bízott fiatalok 

helyes irányú motiválásában és tanításában. A csoportos oktatás, az odatartozás, a kapcsolatok 

növendékeink fiatalkorban kialakuló értékrendjét megnyugtatóan helyes irányba terelik. A 

művészetoktatás értékteremtő, személyiségformáló ereje nagymértékben hozzájárul ahhoz, 



hogy kialakuljon bennük a helyes és helytelen közötti különbség felismerésének képessége, és 

az, hogy saját döntésük szerint távol tudjanak maradni a napjainkban veszélyes dolgoktól, pl. a 

kábítószer veszélyeitől. Az iskola típusra jellemző, hogy rendkívül sok a szabadidős program, 

a tanórán kívüli tevékenység melyek nagyon jó lehetőséget adnak a személyiség és 

közösségfejlesztésre.  

 

Iskola és a család kapcsolata  

 

Pedagógiai programunk és nevelési célkitűzéseink szerint folyamatosan igyekszünk a szülőkkel 

való jó kapcsolat ápolására, kérjük őket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük néptánc 

tanulmányait, és a hosszú távú célok elérése érdekében szülői szeretettel, gondoskodással 

valamint következetességgel ellenőrizzék az otthoni gyakorlás kellő mennyiségét. Kérjük arra 

is őket, hogy az esetleges hiányzásokat előre jelezzék személyesen az előző órán, vagy 

telefonon, legkésőbb a hiányzás napján. A tanároknak pedig az a feladatuk, hogy a növendék 

egy hetet meghaladó hiányzása esetén - amennyiben nem érkezett jelzés - vegyék fel a 

kapcsolatot a szülőkkel. Ezzel az odafigyeléssel megelőzhetjük az év közbeni kimaradásokat. 

A vizsgák és előadások, a féléves beszámolón és a művészeti élményen felül a szülői értekezlet 

funkcióját is betöltik, hiszen a bemutatók után alkalom nyílik arra, hogy a szülőkkel közösen 

megbeszéljük a növendékek fejlődését, esetleges problémáit, a versenyen induló gyermekek 

szüleinek pedig külön szülői értekezleteket szervezünk. Év elején az összes szülőt érintő 

fórumot hirdetünk, melyen az éves programok és az iskolai élet felmerülő kérdéseit beszéljük 

meg. Ezen kívül csoportos levelező rendszerünk segítségével állandó kapcsolatban állunk a 

szülőkkel. Minden pedagógusnak a rendelkezésére áll a szülői e-mail címlista. 

A minél gyorsabb információ csere érdekében és a kor elvárásainak megfelelve létrehoztuk a 

Tisza-tavi AMI zárt facebook csoportját. Ez a leggyorsabb lehetőség az információ célba 

juttatására.  

Évente két alkalommal – félévkor és év végén – színvonalas szórakoztató programot 

szervezünk a családok részére minden telephelyen (Lucanaptól Vízkeresztig és az év végi 

gálaműsorok).  

 

Az oktatómunkában elért eredmények  

 

   A 2016/2017. tanévben elsődleges célunk az volt, hogy tanítványaink eleget tegyenek a 

tantervi követelményeknek. Munkánk során a színvonalas oktató-nevelő munkára törekedtünk.    

 

Az éves munkatervben foglaltakat nemcsak időarányosan teljesítettük, hanem a tanév során 

menetközben érkező egyéb feladatokat és programokat is beépítettünk az iskola nevelő és 

oktató munkájába. A nevelési, tanítási-tanulási folyamatban igyekeztünk minél szélesebb teret 

biztosítani a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a munkának, a játéknak. Figyeltünk 

arra, hogy a nevelésoktatás színtere ne csak az iskola, hanem a szűkebb és tágabb környezetünk 

is legyen.  

  A rendelkezésre álló órakeretet maximálisan kihasználtuk.  

 

 Az év során megvalósult mérések, vizsgák eredményei  

Az év végi vizsgákon, beszámolókon készült vizsgajegyzőkönyvek alapján nyomon 

követhetőek az eredmények, és kitűnik a néptánciskolában folyó szakmai munka színvonala is. 

A zártkörű vizsgán kívül a tanulók évente minimum kétszer számot adnak tudásukról a szülők 

és érdeklődők előtt nyilvános bemutatókon is. A fellépéseket követően a pedagógusok szakmai 

megbeszélést tartanak a növendékek előmenetelével, esetleges problémáival kapcsolatban.  

A legjobban teljesítő diákjaink Tisza-tavi AMI plakett díjban részesültek év végén. 



 

 Sikerült minden tanuló szociális helyzetéről információt szerezni A tanulók szociális 

helyzetért, a problémák időben történő feltárását, a segítségnyújtást a szaktanárok végezték 

(személyes elbeszélgetéssel és különböző programokhoz kapcsolódó pedagógus-szülő 

találkozókon). Problémás gyerekek szüleivel szorosabb kapcsolat kiépítésére törekedtünk.  

Különösen a kunhegyesi telephely esetében fontos ez, mert a családok egy részének gondot 

okoz a térítési díj megfizetése bármennyire is alacsony a mértéke. Számukra az alapítványunk 

nyújt segítséget. 

A szülői munkaközösség tagjai aktívan segítik munkánkat, rendszeresen részt vesznek és 

segítenek az iskola által szervezett programokban.  

 

  A művészeti oktatás a rendszerénél fogva eleve a tehetséggondozás szolgálatában áll. A 

kiemelkedő tehetségű és szorgalmú tanítványaink versenyeken vettek részt. Velük a 

tánctanárok külön felkészítő órákon foglalkoztak. 

Jászsági gyermek szólótáncverseny- 2 nívó díj és egy különdíj 

Gaál Autentika szólótáncverseny-kiemelt első hely és egy különdíj 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

  

Nagyon jónak ítélem meg a munkatársak kapcsolatát. Minden kolléga szinte sajátjának tekinti 

az intézményünket: erőn felül teszi mindenki a dolgát. Ez nagyon fontos különösen egy új 

iskolánál. A nevelési év során keddenként tartottunk értekezletet, ahol az aktuális feladatok 

egyeztetése történt.  A pedagógusok mellett az iskolatitkár és a viselettáros is részt vett ezeken, 

hiszen a rendezvények lebonyolításában Ők is tevékenyen szerepet vállaltak. A hospitálás, 

óralátogatás és az utána történt megbeszélések pedig segítették az esetleges szakmai, 

pedagógiai problémák felismerését, javítását. 

 

Külső kapcsolatok: 

 

Kapcsolatunk a településekkel, társintézményekkel jó, építő jellegű, mely a kölcsönös bizalmon 

és segítségadáson nyugszik. A települések általános iskoláival szorosabb a kapcsolatunk, ami 

szerintem természetes is. Tanítványaink 90%-a innen kerül ki.  

Kiemelkedő a kunhegyesi Református Általános Iskolával a kapcsolatunk, hiszen itt 

telephelyünk is működik. Az intézmény vezetőjétől sok segítséget is kaptam, de valamennyi 

iskola vezetőjének segítségére is számíthattam a munkám során. De ez kölcsönös, hiszen a 

néptáncos gyerekek rendszeres fellépői a különböző iskolai eseményeknek. Munkánkban nagy 

szükség van a külső szervezetekkel való együttműködésre.  

- Az óvodákkal való együttműködés iskolánk fontos érdeke. A leendő előképzősök innen 

kerülnek ki, ezért több óvodában is folyik a munkatársaink bevonásával néptánc oktatás 

szakköri keretek között. Ha már van kapcsolat a gyerekekkel és szüleikkel, könnyebb 

megnyerni Őket a művészeti iskola számára. 

- Települési önkormányzatokkal is jó kapcsolatokat ápolunk. Rendszeres résztvevői voltunk a 

városi programoknak (ünnepi megemlékezések, rendezvények pl. május 1.)  

 - A kulturális intézmények nagyon gazdag kínálatot biztosítanak gyermeknek, felnőttnek 

egyaránt. A lehetőségekkel a lehető legtöbb alkalommal éltünk. A művelődési központok 

vezetőivel is szoros a kapcsolat, kölcsönösen számíthatunk egymásra. 

- A városi médiák adta lehetőségek kihasználására is törekedtünk, a tiszafüredi televíziók 

rendszeresen készítettek felvételeket programjainkon. Az alföldhir.hu, szoljon.hu megyei 

hírportálokon és a városi nyomtatott sajtóban is többször szerepeltünk. 

 



Megvalósult programok:  

 

Szeptember: 

 

10. Tanévnyitó táncház (Székházavató) 

 

Protokolláris résszel kezdődött az esemény. Meghívtuk és vendégül láttuk azokat, akiknek 

szerepe volt, hogy elindulhatott az iskolánk. Köszönetünket fejeztük ki azért az odaadó 

munkáért, mely nélkül nem lenne Tisza-tavi AMI. A hivatalos rész után kötetlen beszélgetéssel, 

majd táncházzal folytatódott ez a kis ünnepség, melybe már a gyerekek és szüleik is 

bekapcsolódtak. A muzsikát a Pipás zenekar szolgáltatta. 

16.-20. Lengyelországi vendégszereplés a tiszafüredi és a kunhegyesi továbbképzős    

            növendékekkel 

Gyönyörű négy napott töltöttünk a festői Zawojában, a Keleti-Beszkidek egy hagyományőrző 

településén. A népi kultúra megőrzése számukra is ugyanolyan fontos, mint nekünk 

magyaroknak, ezért népi zenekart és tánccsoportot is működtetnek. A középiskolás korosztály 

megtartásában fontosak az ilyen „csapatépítő” szereplések. Formálódik a közösség és további 

inspirációt ad a tánc folytatására.  

 

24. Mihály Napi Sokadalom, Kunhegyes fellépés 

 

A kunhegyesi tagozat növendékei adtak műsort. Mivel már többen közülük sok éves táncos 

múlttal rendelkeztek, nem okozott gondot a felkészülés. Viselettárunk felszereltsége is lehetővé 

tette, hogy szépen, esztétikusan álljanak színpadra növendékeink 

 

30. Város napi ünnepség-Abádszalók 

 6 pár vett részt a tagozat növendékei közül. Igyekszünk megfelelni a települések 

felkéréseinek, így természetes, hogy a pedagógusok akár plusz munkával is, felkészítik a 

gyerekeket ezekre a fellépésekre.  

 

Október: 

 

6. Szüreti mulatság a kunhegyesi Garay óvodában 

 Kunhegyesi tanítványok közül 6 pár adott ízelítőt a néptánc hagyományból, majd 

táncházat tartottak a résztvevőknek. 

 

8. Belvárosi Ősz-Tiszafüred 

 Városi rendezvény- két osztály szereplésével képviseltük a Tisza-tavi AMI-t 

 

15. „Botvágó túra”- családi nap Parádfürdőn 

 Hagyományteremtő céllal szerveztük ezt a programot. Fontosak ezek a kirándulások a 

közösségfejlesztés szempontjából. Ilyenkor több lehetőség nyílik a szülőkkel való kötetlen 

beszélgetésre. A fiúk botot vágtak a leányok kalárist fűztek. Táncház, énektanulás, eszközös 

ügyességi népi sportjátékok tették még tartalmasabbá a programot. Két nagy busszal összesen 

65-en vettünk részt. 

 

19. Egészségnap-Kunhegyes 

 6 pár adott műsort  

21.  Az október 23-ai megemlékezéseket tartották a településeken. Iskolánk több diákja 

viseletben a koszorúzás ünnepélyesebbé tételében működött közre. 



 

28-30. Őszi néptánctábor, Tiszafüreden 

 Szintén hagyományteremtő céllal rendeztük az első táborunkat. Mind szakmai, mind 

pedagógiai szempontból fontosak ezek az „ottalvós” továbbképzések. Az intenzív tánctanulás 

mellett közösségépítő programok is voltak. Sorversenyek, filmvetítés, táncház a Pipás 

zenekarral. Jó alkalom a tagozatok növendékeinek, hogy megismerjék egymást, barátságok 

szülessenek. Így majd nem okoz gondot, ha ki kell segíteni egymást a fellépéseken is. 

 

 

 

 

November: 

 

26. Hagyományőrző disznótor és táncház, Kunhegyes 

 Kötetlen „csapatépítő” program. Megismertetjük a gyerekekkel a hogyan zajlott 

egykoron a dinóvágás hagyományos kellékekkel: szalmán perzselés, fatüzelésű perzselés, hasi 

töltő. De természetesen a népi muzsika és a táncház sem maradt el. Szülők, gyerekek, 

pedagógusok együtt dolgoztak-mulattak ezen a napon. 

  

December  

 

16-17-18. Luca naptól Vízkeresztig Kunhegye-Abádszalók-Tiszafüred 

 Nagy sikerrel mutattuk be műsorunkat, ahol a tagozatok összes növendéke színpadra 

állt, számot adva az eltelt hónapok alatt megszerzett tudásból. A karácsonyi ünnepkör 

dramatikus szokásait, tánccal, zenével, énekkel egybekötve állították színpadra a koreográfus 

pedagógusok. Az összeszerkesztett másfél órás előadást vastaps kísérte minden telephelyen.  

 

28. Óévbúcsúztató hangverseny 

 A Fekete László AMI-val kiváló a kapcsolatunk, annak ellenére, hogy „konkurencia”. 

A fúvószenekar koncertjén a továbbképzős legények táncoltak magyar verbunkot. 

 

Január  

10-12. Féléves vizsgák 

 

28. Hagyományőrző bál-Kunhegyes 

 A továbbképzős növendékek adtak nagy sikerű műsort, majd a bál aktív résztvevői 

voltak. A bevétel egy részét viselettárunk bővítésére fordították a szervezők. 

 

Február 04.-I. Tisza-tavi Bál 

 A rendezvényünk létrejöttét több cél vezérelte. Mi is gondoltunk a vigasság, a tánc, a 

baráti találkozások alkalmaira, azonban népművészeti bálunknak volt jótékonysági célja is. 

A bálunk bevételét teljes egészében a viselettár bővítésére fordítottuk, hiszen mint új iskola 

még csak minimális eszközállománnyal rendelkezünk. 

A gyerekekért rendezett jótékonysági bál a város jövője érdekében szervezett esemény is 

egyben. A mai gyerekek lesznek a holnap felnőttjei, a településeknek, intézményeknek pedig 

felelősséggel kell gondoskodni az utódok méltó felneveltetéséről. 

Igyekszünk mi is így tenni a hétköznapokban a dolgunkat a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti 

Iskolánál. Ezzel rendezvénnyel is ezt az ügyet szolgáltuk. Az iskola munkatársai maximális 

odadadással készültek az eseményre. A szervezés és lebonyolítás dandárját ők végezték időt 

és fáradtságot nem kímélve. Jelentős bevételt, közel 700.000.- forintot realizáltunk. 



 

18. XXI. Fonó tánctalálkozó, Kunmadaras 

 A tiszafüredi és a kunhegyesi továbbképzős tanulók adtak műsort.  

 

25. Városi Bál-Tiszafüred 

 Mint meghatározó civil szervezetre mindig számítanak ránk a jelesebb városi 

rendezvényeken. Mi is számíthatunk az önkormányzat támogatására. Az előző évhez 

hasonlóan 1.000.000.- forintot kaptunk, valamint a nagy rendezvényeinken ingyenesen 

használhatjuk a város létesítményeit. 

 

 

Március 

 

11. Böllérfesztivál Abádszalók 

 A helyi tanítványok mellett a tiszafüredi ifjúsági korú növendékeink adtak színvonalas 

műsort. Nekünk is fontos, hogy egy ilyen nagy látogató számú (5000-6000 fő) rendezvényen 

megmutassuk magunkat, ahol még az országos média is jelen van. Nemcsak színpadi műsort 

adtunk, hanem a portákon körbejárva is szórakoztattuk a közönséget a Jártató zenekarral.  

   

     Kunhegyesi Református Óvoda bálja 

6 pár táncolt a rendezvényen. Szerencsére a viselettárunk bővülése megengedi, hogy 

párhuzamosan akár több rendezvényen is szerepeljünk. Az elmúlt időszakban ismét sikerült 

jelentős beruházást eszközölnünk. 

 

23. Kulturális nap Tiszafüred Gimnázium 

 A helyi gimnáziumban több tanítványunk táncol. Tőlük jött az igény, hogy 

megmutassák tudásukat a kortársaiknak. Ezeknek a kezdeményezéseknek nagyon örülünk, 

amellett, hogy növendékeink fejlődnek, promóció az iskolánknak 

 

31. Dózsa iskola gálaműsora-Kunhegyes 

 Három osztályunk szerepelt a rendezvényen. Már az új koreográfiák elkészültek, így 

ezt vihettük színpadra. A néptáncosok mindig színfoltjai az iskolai gáláknak. 

 

Április 

 

7. Iskolai Gála-Abádszalók 

 Az összes helyi növendékünk szerepelt a rendezvényen. Felkészülten, új viseletekben 

álltak színpadra a gyerekek. Megnehezíti a pedagógusok tervező munkáját, ha sok a fellépés 

és ha ilyen korai (tanév végétől nézve) fellépési felkérés van. Az első év tapasztalata, hogy a 

művészeti iskolákban sokszor változtatni kell az előzetes terveken. 

 

8. Jászsági gyermek szólótánc verseny 

 Két pár és négy fiú szóló produkcióval vett részt az iskolánk. 

Sztojka János Gusztáv-kiemelt nívó díj 

Takács Zoltán-különdíj 

Halász Ferenc-harmadik hely 

 

15. Húsvéti készülődés 

 A lányok elkészítették a hímes tojásokat különböző technikákkal. Jól kihasználhattuk a 

viselettárosunk, Szűcs Andrea kompetenciáit. A fiúk sportjellegű népi játékokat játszottak, 



majd táncházzal és közös ebéddel zártuk a délelőttöt. Ezek a családi napok nagyon fontosak, 

hogy még jobban megismerjük a gyermekeket és szüleiket. 

 

22. Tanulmányi kirándulás a Táncháztalálkozóra-Budapest 

 55 növendékkel és 10 kisérő felnőttel vettünk részt a néptáncosok legnagyobb 

rendezvényén. Óriási élmény mindenkinek. Minden évben tud valami újat nyújtani a 

rendezvény. A fenntartónk jóvoltából kedvezményesen vehettek részt a gyerekek a 

rendezvényen. 

 

28. Kunhegyesi Református Iskola gálája 

 Minden általános iskola számít a néptáncosokra. Sok tanítványunk van a református 

iskolából, de természetesen nem csak Ők lépnek fel. A koreográfiák beállításánál a 

pedagógusok a szakmai, pedagógiai szempontokat veszik elsősorban figyelembe.  

 

30. Tiszafüredi majális 

 Három osztály képviselte iskolánkat 

 

Május 

 

1. Majálisok- Abádszalók, Kunhegyes, Tomajmonostora 

Minden településen színvonalas műsorral feleletünk meg az Önkörmányzati és szülői 

elvárásnak, miszerint szeretnék minél többször látni a gyerekeket színpadon. A 

gyerekek fejlődéséhez, színpadi rutinjának megszerzéséhez is szükséges, hogy minél 

többet szerepeljenek.  

 

20. Gyereknap-Kunhegyes 

  Két osztályunk, de nem teljes létszámmal szerepelt.  

 

21. Derzsi napok 

 A tomaji tagozatunk sajátossága-mivel az általános iskola összetétele ilyen-hogy a 

tanulóink 4-5 településről valók. Tiszaderzsi lakhelyű tanítványaink szerepeltek a falunapon. 

 

27. Tisza-tavi AMI Gála-Tiszafüred 

 A Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban bemutatott műsorunkban az összes 

tiszafüredi osztályunk színpadra állt. Öröm volt látni, hogy már az első tanévünk végén, ilyen 

bemutatót tudunk tartani. A vizsgák mellett ezek a műsorok azok, ahol mérni lehet a gyerekek 

fejlődését. Külön öröm, hogy már kölcsönzés nélkül az összes tanítványunkat fel tudtuk 

öltöztetni viseletbe.  

 

Június 

 

4. Pünkösdi Gála-Kunhegyes 

 A művelődési központ kiváló helyszín egy ilyen gála megtartására. Összes 

növendékünk számot adott tudásáról. Jól felkészítve, magabiztos tudással álltak színpadra a 

növendékek. A féléves vizsgán nyújtott teljesítményéhez képest az összes növendékünk sokat 

fejlődött tánctechnikában, színpadi gyakorlatban, énektudásban, táncanyagismeretben. 

 

9. Művészeti alapvizsga 

 Az első tanévünk végén 15 tanuló jelentkezett alapvizsgára. Mindegyik növendék 

sikeres vizsgát tett, így a továbbképzőben folytathatta a tanulmányait. 



Vizsgabemutató a Tomajmonostori tagozaton 

 Nyilvános vizsgaelőadáson adtak számot a tanítványok a tanévben tanultakról. Speciális 

a helyzet a településen, hiszen az ide járó gyerekek többsége más településen lakik. Ez 

számunkra is szervezési feladatot ad. Viszont a tanulói létszám magas és stabil, így az iskolánk 

működése is előre láthatóan hosszú évekre biztosított. Pozitív a szülők, a pedagógusok és az 

önkormányzat hozzáállása. Mindenki megelégedésére szolgál, hogy elindítottuk a néptánc 

oktatást Tomajmonostorán. 

 

25-30. Erzsébet-tábor Fonyódliget 

 35 tanulóval veszünk részt. Sajnos a középiskolások pályázatát elutasították, így csak a 

15 éven aluliakkal mehettünk az edzőtáborba. Külön busszal utaztunk és a szakmai 

programokon kívül nagyon sok szabadidős tevékenység állt rendelkezésünkre. Ilyen 

feltételekkel mi magunk nem tudnánk szervezni tábort, így nagyon örültünk a lehetőségnek. 

Biztosítva volt a külön próbatermünk a tánc- és énektanulásra. Ezt már előre leszerveztem a 

tábor vezetőségével. Természetesen bekapcsolódtunk a szervezők nyújtotta programokba, így 

színes és változatos egy hetet tudhatunk magunk mögött. Szakmai és pedagógiai szempontból 

is nagyon fontosak ezek a bentlakásos táborok. Szorgalmazzuk is, hogy jövőre még többen 

jöjjenek, éljenek ezzel a lehetőséggel. 

 

Az éves munkaterv teljesítése összegezve  

  

- Az iskolai munka személyi feltételei: Hosszú távon elengedhetetlen szükség van még 

egy táncpedagógusra a már meglévő mellett, a zökkenőmentes és színvonalas 

feladatellátás érdekében. Az óraadó tanárok alkalmazása csak szükségmegoldás. 

Remény feletti az iskolánk iránti érdeklődés. 

 

- Tárgyi feltételek: Sokat javult a tanév során köszönhetően a fenntartó Tiszafüredi 

Népművészeti Alapítványnak. A bál bevétele, a szponzorok, az önkormányzatok 

támogatása mellett pályázatból is sikerült viseleteket beszerezni. 

 

- Pénzügyi feltételek: Az ésszerű gazdálkodás eredményeként, sikerült némi tartalékot 

képezni az iskola számláján. Ez az összeg   

 

- A pedagógiai programban meghatározott feladatoknak, nevelési és pedagógiai 

célkitűzéseknek megfeleltünk.  

 

- A művészeti alapvizsgát a 2016/2017-es tanévben 15 növendékünk tette le sikeresen, 3 

részből álló vizsga keretében (főtárgy-csoportos koreográfia részlet, 

főtárgy- szabad improvizáció, folklórismeret írásbeli).  

 

- Közösségfejlesztés, az intézményben: több alkalommal szerveztünk közös szabadidős 

tevékenységet: szalonnasütés, családi programok, táncházak, utazásokat, 

edzőtáborokat, 

- Ellenőrzés: A szakmai munka színvonalának ellenőrzése a bemutatók, fellépések, 

vizsgák látogatása során megtörtént, a vizsgajegyzőkönyvek elkészültek. Fontos az 

adminisztráció folyamatos kontrollja, mely a naplók, anyakönyvek, összesítők, egyéb 

nyomtatványok és a növendéknyilvántartás ellenőrzésével valósul meg, tanévenként 3 

alkalommal.  



 

- A munkatervben leírt célok, programok a tanév során megvalósultak.  

 

-  A partneri igények, elvárások beépítése a következő évi munkatervbe:  

A szülőkkel való kapcsolattartás rendszerességére nagyobb hangsúlyt kell fordítani: havi 

körlevelek az iskola eredményeiről, programokról, eseményekről, gyakoribb szülői fórumos 

megbeszélések formájában. Fontos a szorosabb kapcsolattartás az óvodákkal és az általános 

iskolákkal is. Augusztus végén már több iskolában megtartják az elsős szülői értekezleteket. Itt 

mindenképp meg kell jelenni a pedagógusoknak, bemutatni az iskolánkat és az általunk nyújtott 

lehetőségeket.  

A települések önkormányzatai elvárásainak sikerült megfelelnünk. A városok kulturális 

életében folyamatosan jelen vagyunk, együttműködésünk rendkívül aktív és termékeny. A 

társintézményekkel, civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal való kapcsolatunk állandó és 

hatékony, mely az év során számos közös program szervezésében nyilvánul meg. (Ifjúsági 

Fúvószenekar, népdalkörök, Művelődési Központok) 

 

Reméljük, hogy a Tisza-tavi AMI nem „csak” iskola, hanem egy olyan civil közösségi tér, ahol 

a gyerekek, szülők, pedagógusok közösen élik meg a hétköznapok és az ünnepnapok örömeit 

és megpróbáltatásait.  

  Célunk művészetértő és - kedvelő, nyitott fiatalok nevelése a Tisza-tavi régióban. 

Legfontosabb feladatunknak a magyar és a velünk együtt élő népek autentikus kultúrájának 

megismerését, megismertetését tartjuk. A tánc és a társművészetek nyelvén keresztül nevelünk 

emberségre, szeretetre, a múlt tiszteletére. 

 

Tiszafüred, 2017. június 30. 

 

        Árvai Zsigmond Attila 

             intézményvezető 

 

 

 


