
FENNTARTÓ ERTEKELESE
AZ ARANYOSSY ÁGOSTON REFORMÁTUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS

ISKOLA
2017- 2018-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: 51 fő (49 álláshely)
Nevelőtestület 28 fő (4 fő tartós távollévő)
Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők 19 fő (17,5 ő álláshely) 
Funkcionális dolgozók 4 fő (3,5 ő álláshely)
Megbízási szerződéssel dolgozók 7 fő

Tárgyi feltételek
A tanév első félévévben befejeződött a tornaterem felújítása, őszi szünetben megtörtént az 
ablakok festése. A téli szünetben pedig linóleum csere volt a 8. osztály tantermében. Feladat 
volt továbbá az állagmegóvás valamint a karbantartás. A tanév végén a KEHOP-5.2.3-16- 
2016-00048 azonosító számú („Soli Deo Glória Konzorcium épületeinek energetikai 
felújítása” című) projekt keretében megvalósult azt intézmény teljes körű energetikai 
felújítása. Szeptembertől a Mozanapló bevezetésével, az Aranyossyban is elektronikussá vált 
a naplóvezetés.

*
Hitélet
Az intézményben heti négy alkalommal kezdődik a nap reggeli áhítattal intézményi lelkész 
vezetésével. Intézményünk nevelőtestülete havi egy alkalommal vesz részt református 
bibliaórán. Célunk, hogy a közösség összetartozása még erősebbé váljon és feltöltődést 
jelentsen mindenki számára. Az intézményben heti 1 alkalommal 1 órában vesznek részt 
tanulóink katolikus hittanoktatáson. Szeretnénk az iskolai hitélet által, tanulóink erkölcsi 
nevelését gazdagítani. A szülőknek lehetőségük volt betekinteni az iskolai hitoktatásba a nyílt 
tanítási napokon. 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. 2017. december 
15-én tartottuk adventi hálaadó családi délutánunkat, melynek keretén belül átadásra került a 
felújított tornaterem.

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,
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valamint F0D1SZ képviselői. Magyar Lovasterápia Szövetség, Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat

Csend Klub -Közös Aranyossy-Bethlen Tanári Bibliaóra
A Bethlen Gimnázium vezetőségének kezdeményezésére közös igei alkalmon vehetett részt 
két testvérintézmény pedagógusközössége 2018. március 7-én. Isten Igéjét az intézményi 
lelkész hirdette. Örömünkre szolgál a közös kapcsolat kialakítása intézményeink dolgozói 
között.

Könyvtár
A könyvtár átköltöztetésére 2017. júniusában került sor. Az új könyvtárban a 
könyvtárlátogatók rendszerezett, feldolgozott, jól feltárt (katalogizált) gyűjteményt találhatnak 
könyvtárunkban, ezáltal minél rövidebb úton juthatnak el a keresett információhoz, könyvhöz. 
A könyvtár műszaki és számítás technikai fejlesztéseire 2017. novemberében került sor, ekkor 
új számítógépet, monitort kapott a könyvtár és a vonalkód olvasó is működőképessé vált. 
2017 januárjában 2100 darab kötet volt állományba véve, a 2017-es év végére pedig már 2377 
darab könyv szerepelt a leltárban, most 2018. júniusában pedig 2428 darab könyv van a 
leltárunkban.

Gyógypedagógiai főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának mentorálása
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző 
Intézetből az év folyamán 40 hallgató végezte szakmai gyakorlatát intézményünkben. 
Örülünk, hogy a leendő gyógypedagógusok ily módon megismerik intézményünket.

Szülőklub
Az óvodások és iskolások szüleinek részvételével működik 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 működése a 2017-2018-as tanévben zökkenőmentes volt, a tanév folyamán 
rendben zajlott az óvodai nevelő és az iskolai oktató-nevelő munka. 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.
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