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ÓRABEOSZTÁS ÉS PÓTFELVÉTELI 

A MŰVÉSZETI TAGINTÉZMÉNYBE 
A 2018/2019-ES TANÉVRE 

Zeneművészeti ág: 
Fafúvós tanszak (furulya tanszak, fuvola tanszak, Vonós tanszak (hegedű tanszak, gordonka tanszak)  
klarinét tanszak, szaxofon tanszak) 

Rézfúvós tanszak (trombita tanszak, kürt tanszak, Zeneismeret tanszak (szolfézs  tanszak, zenetörténet      
harsona – tenorkürt - baritonkürt tanszak, tuba tanszak)                               zeneirodalom tanszak) 

Billentyűs tanszak (zongora tanszak) Kamarazene tanszak (kamarazene tanszak) 

Akkordikus tanszak (gitár) 

 

Képző- és iparművészeti ág: Grafika tanszak 
 

PÓTFELVÉTELI A KÖVETKEZŐ TANSZAKOKON: 

Zeneművészeti ág: 
Fafúvós tanszak (fuvola, furulya, klarinét tanszak) 

Rézfúvós tanszak (trombita tanszak)  
Képző- és iparművészeti ág: Grafika tanszak 
 
 

HELYE: MEZŐBERÉNY, LUTHER TÉR 1. II. em. 

IDEJE: 2018. SZEPTEMBER 4. (kedd) 14,00-18,00-ÓRÁIG 
 

 
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? Kötelezettségeik. 

 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. 

 Szolfézs előképző: heti 2 alkalommal 1x45 perc játékos elméleti, gyakorlati foglalkozás.


 Hangszerek biztosítása: a furulya és gitár hangszeren kívül az összes többi hangszert az iskola 
biztosítja (hangszerhasználati díj nincs). 

 Fellépési lehetőségek: az intézmény biztosítja városi, megyei és országos szinten (minimum évi 2 
fellépés növendék hangverseny keretén belül, tudásbeli fokozattól függően). 


                                        Tisztelettel:           Öreg István sk. 
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