
 

BEIRATKOZÁS 
 

KEDVES SZÜLŐK! 

 

 

Iskolánkban alapfokú művészeti iskolai képzés is folyik két művészeti ágban,  

ezzel szeretnénk Önöket megismertetni. 
 
A zeneművészeti oktatás feladata: Biztosítani az alapfokú zenei ismereteket hangszeres és 
elméleti síkon. Kiemelkedő, tehetséges gyerekeket orientálni, felkészíteni a zenei pályára.  
A képző- és iparművészeti oktatás feladata: A képző- és iparművészeti alkotó nevelőmunka, 
vizuális kultúra megalapozása. Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet 
esztétikumára, szépségére. Ösztönözni a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és 
felkészíteni a tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására. 
 
Mit kapnak az iskola tanulói? Milyen kötelezettségeik vannak? 

 Az intézményben való tanulás nem kötelező, de beiratkozás esetén minimum egy évre kötelező válik. 

 Képzési idő: 2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző (ebből 2 év előképző, 6 év alapfok 

ajánlott a tudás elsajátítása érdekében). 

 Óraszám: 33 főtárgyi, 33 elméleti óra / félév. 

 Órák megoszlása: heti 2 alkalommal 1x30 perc főtárgy, heti 2 alkalommal 1x45 perc elméleti, + 

évfolyamtól függően korrepetíció.  

 A helyi tantervi követelmények alapján félévkor és év végén adnak számot növendékeink 

tudásukról. 

 Hangszerek biztosítása: a furulya hangszeren kívül az összes többi hangszert az iskola biztosítja 

(hangszerhasználati díj nincs). 



Amennyiben gyermekük érdeklődik a zeneművészet vagy a képzőművészet iránt, kérjük beiratkozási lapért 

forduljanak az iskolatitkárhoz.  

 

Illetve szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeket BEIRATKOZÁSUNKRA  

2018. május 30-án és 31-én 08:00-18:00 óráig művészeti iskolánkba 

 (Mezőberény, Luther tér 1.), ahol részletes tájékoztatást adunk a további tudnivalókról. 

 

Zeneművészeti ág: 
Fafúvós: furulya – fuvola – klarinét. Rézfúvós: trombita – kürt – harsona – tenorkürt – baritonkürt – 
tuba. Billentyűs: zongora. Vonós: hegedű – gordonka. Akkordikus: gitár. 
 
Képzőművészeti ág: grafika 
 
A térítési díj a 2017- 2018. évivel közel azonos lesz. 

A tanulót térítési díj mentesség illeti meg, ha: 

 hátrányos helyzetű, 

 halmozottan hátrányos helyzetű, 

 testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista. 

Igazolása az erről kiállított jegyzői határozatnak, illetve a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított 

szakértői véleményének bemutatásával történik, szülői nyilatkozat alapján. 

 

Tisztelettel:                                                          Öreg István sk. 

                                                                            intézményvezető 


