
FENNTARTÓ ÉRTÉKELÉSE
AZ ARANYOSSY ÁGOSTON REFORMÁTUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS

ISKOLA
2018- 2019-AS TANÉV MUNKÁJÁRÓL

Az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola gyógypedagógiai 
intézmény. Az iskolába való felvétel és egyéni képességek fejlesztése szakértői vélemények 
alapján történnek. A fejlesztést szakemberek végzik fejlesztési terv alapján. Ezen felül 
valamennyi gyermeknek külön egyéni fejlesztési terv alapján valósul meg az óvodai 
foglalkozásokon, valamint a tanórákon a habilitáció, rehabilitáció.

Személyi feltételek
Az intézmény alkalmazotti létszáma: 57 fő (4 fő félállás)
Nevelőtestület 30 fő (6 fő tartós távollévő)
Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők 23 fő 
Funkcionális dolgozók 4 fő
Megbízási szerződéssel dolgozók 7 fő

Tárgyi feltételek 
Óvoda
Óvodai csoportszoba: 3
Általános Iskola
Tanterem: 13
Informatikai terem: 1
Tornaterem: 1
Tornaszoba: 1
Fejlesztő szoba (logopédia, mozgás): 1
Könyvtárszoba: 1
A tanév megkezdése előtt kialakításra került 1 óvodai csoportszoba, valamint egy tanterem. 
Ezzel a bővítéssel sajnos elvesztettünk egy mozgásfejlesztőt, valamint az informatika terem 
már nem igazán alkalmas értekezletek megtartására.A tanév első félévében befejeződött az 
óvodai és általános iskolai játszókertek kialakítása. Feladat volt továbbá az állagmegóvás 
valamint a karbantartás.A nevelési és tanév végén indult az épület bővítésének munkálata 
saját forrásból. A tetőtér és lift beépítésének munkálatai 2019. májusában kezdődött meg.

Hitélet
Az iskolában hit- és erkölcstan oktatás folyik minden osztályban, ill. tanulócsoportban. Az 
alsó évfolyamokban és az autista csoportokban heti egyszeri rendszerességgel folytatódik a 
hitoktatás, a tanévre tervezett, óraszám 36. Az óvodai csoportokban is heti egyszeri 
rendszerességgel tartunk játékos bibliai foglalkozást. A felső évfolyamokban heti két 
hittanórát tartunk, a tanévre tervezett óraszám 72. A hitoktatás anyagában és módszerében 
alkalmazkodik az egyes tanulók életkorához, fejlettségi szintjéhez, befogadó képességéhez. 
Az RPI által kiadott új hittankönyv-sorozat elsős és másodikos kötetéhez megjelent - 
interneten elérhető -  autista specifikus képkártyás segédanyag is segíti az oktató munkát.

A nagy egyházi ünnepekhez kapcsolódóan szerveztünk intézményi istentiszteleteket. Ezen 
kívül a tanévnyitó és a tanévzáró, illetve az óvodai és az iskolai ballagás is az Ótemplomban 
került megrendezésre istentisztelet keretén belül.
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Intézményen kívüli kapcsolatok:
Bethlen Gábor Református Gimnázium, Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, 
Református Pedagógiai Intézet, a város közoktatási intézményei, valamint társintézmények 
(megyei és országos szinten). Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Önkormányzata, Hód- 
Menza, Pedagógiai Szakszolgálat megyei és országos szakértői bizottságaival, Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. 
Hódmezővásárhely Közművelődési Intézményei (múzeum, galéria, könyvtár, művelődési 
központ). Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Központ.Dél-Alföldi Lovasudvar, 
valamint a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda (terápiás helyszínek), 
Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Sportegyesület, valamint FODISZ képviselői. Magyar 
Lovasterápia Szövetség, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.

Könyvtár
A könyvtár funkciója intézményünkben eltér a normál általános iskolákétól. A legtöbb 
gyermeknek nehézséget okoz az olvasás elsajátítása, így örömüket sem lelik benne. Ettől 
fogva, viszont nehezen motiválhatóak arra, hogy bemenjenek a könyvtárba kölcsönözni. 
Számos könyvtári óra, beszélgetések, helyben való könyvhasználat, közös olvasás, és egyéb 
programok is megvalósultak.

Gyógypedagógiai főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának mentorálása
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző 
Intézetből az év folyamán 56 hallgató végezte szakmai gyakorlatát intézményünkben. 
Örülünk, hogy a leendő gyógypedagógusok ily módon megismerik intézményünket.

Szülőklub
A szülőkkel való kommunikáció és kapcsolatteremtés, egy-egy probléma megbeszélése 
többünknél olykor nehézségekbe ütközik. Ezért fontos az óvodások és iskolások szüleinek 
részvételével működő a szülőklub, melyet az óvodapedagógusok szerveztek meg havi 
rendszerességgel. Fontos, hogy a szülőklub segítségével az információk könnyebben 
eljuthassanak a gyermekek gondviselőihez, a szülők közelebbről ismerjék meg a 
gyermekükkel foglalkozó szakembereket, az intézmény szellemiségét. A szülőklub egyben 
missziós alkalom is, melynek célja a szülők mentális megsegítése. Az intézmény lelkésze 
felvállalja a szülők lelki gondozását.

Zárszó
Az intézmény tanévkezdése a 2018-2019-es tanévben zökkenőmentes volt, valamint a 
nevelési és tanév folyamán rendben zajlott a működés. A munkafeltételek az adott 
lehetőségek nagymértékében javultak. Egyházközségünk presbitériuma minden lehetséges 
eszközzel támogatja az iskolaépület további bővítését, az intézmény tárgyi és személyi 
feltételeinek megteremtését, pedagógiai programjának megvalósítását. Presbitériumunk és az 
egyházközség elnöksége az országos egyház szakmai támogatásával ellátja a zavartalan 
működéshez szükséges fenntartói feladatokat.

Soli Deo Glória!

H ódm ezővásárhelyt

aba Attil 
képvi;

2


