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BEIRATKOZÁS MŰVÉSZETI TANSZAKOKRA 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A 2016/2017-es tanévben is nagy szeretettel várjuk a Fazekas Utcai Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola művészeti képzésére jelentkező gyermekeiket.  

Iskolánkban négy művészeti ágon folyik képzés: 

Egyéni képzésben: 

1. Zeneművészeti ág:  

- Fafúvós tanszakon: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon  

- Rézfúvós tanszakon: trombita  

- Akkordikus tanszakon: gitár, ütő  

- Billentyűs tanszakon: zongora  

- Vonós tanszakon: hegedű, gordonka  

Csoportos képzésben:  

1. Zeneművészeti ág: 

- Zeneismeret tanszakon: szolfézs főtárgy  

2. Táncművészeti ág: 

- Néptánc  

- Moderntánc  

3. Képző- és iparművészeti ág: 

- Grafika és festészet 

4. Szín- és bábművészeti ág: 

- Színjáték 

 

 

Régi növendékek beiratkozása művészeti tanszakokra: 
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Régi növendékeinknek külön beiratkozást nem tartunk. A művészeti tanároktól megkapott, a 

szülők által kitöltött és aláírt jelentkezési lapok leadásával iratkoznak be a 2016/2017-es tanév 

művészeti képzéseire. 

Figyelem! 

Azokat a növendéket, akiknek térítési díj vagy tandíj tartozása van, sajnos nem áll 

módunkban felvenni művészeti képzésre. 

Új növendékek beiratkozása a művészeti tanszakokra:  

A 2016. áprilisában beiratkozott és felvett leendő első osztályos tanulók, művészeti képzésben 

még nem részesülő, valamint más művészeti intézményből átjelentkező tanulók részére 2016. 

május 30-31-én tartunk beiratkozást 7:30-18:00 óra között a Fazekas Utcai Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tárgyaló termében. 

Fontos tudnivalók: 

Zeneművészeti ágon Előképző 1. évfolyamon (általános iskolai 1. osztály) a szolfézs főtárgy 

heti 2x45 perc elfoglaltságot jelent. 

Zeneművészeti ágon hangszeres oktatás esetén a hangszeres főtárgy 2x30 perc, a szolfézs 

kötelező tárgy pedig heti 2x45 perc elfoglaltságot jelent. 

Néptánc, moderntánc, grafika és festészet, valamint színjáték esetén, a tanórákon való részvétel 

heti 2-4x45 perc elfoglaltságot jelent. 

Egy tanszak választása esetén térítési díjat, több tanszak választása esetén pedig az első 

tanszakon térítési díjat, a második, esetleg harmadik tanszakon tandíjat kell fizetni. 

Térítési díjak és tandíjak összege egy félévre (jelenleg): 

Művészeti ág Térítési díj összege Tandíj összege 

Zeneművészeti ág – csoportos képzés 2.800 Ft  

Zeneművészeti ág – egyéni képzés 4.600 Ft 13.900 Ft 

Táncművészeti ág 6.100 Ft 6.100 Ft 

Képző- és Iparművészeti ág 2.300 Ft 2.300 Ft 

Szín- és Bábművészeti ág 5.300 Ft 5.300 Ft 

 

Díjmentesség iránti kérelmet adhat be az a szülő, akinek gyermeke hivatalos dokumentummal 

alátámaszthatóan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve testi, érzékszervi és 

enyhe értelmi fogyatékos vagy autista. 

Díjkedvezmény iránti kérelmet adhat be az a szülő, aki keresetigazolással tudja igazolni a 

rászorultságot. 

A térítési díj és tandíjkedvezmény iránti kérelmeket és a szükséges igazolásokat csak 2016. 

szeptemberében, a tanévkezdéskor kérjük majd be. 

Az a tanuló, aki már rendelkezik más alapfokú művészeti iskolában kapott művészeti 

bizonyítvánnyal, a beiratkozásra legyen szíves azt magával hozni. 
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Sajnálatos módon, a várólistán lévők és a jelentkezők magas száma miatt, valamint az adott 

órakeret és korlátozott helyi adottságaink miatt egyelőre csak meghatározott számban áll 

módunkban új növendékeket felvenni.  

A felvétel ügyében hozott döntésről levélben értesítjük ki a beiratkozókat. 

 

 

 


