BEIRATKOZÁS MŰVÉSZETI TANSZAKOKRA

Tisztelt Szülők!

A 2018/2019-es tanévben is nagy szeretettel várjuk a Fazekas Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola művészeti képzésére jelentkező gyermekeiket, a következő
tanszakokon:
Székhelyen:

Telephelyen:

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános

Művészeti Iskola

Iskola, Gimnázium

és

Pedagógiai

Szakközépiskola
1. Zeneművészeti ág:

1. Zeneművészeti ág:

Zeneismeret tanszakon: szolfézs főtárgy

Zeneismeret tanszakon: szolfézs főtárgy

2. Táncművészeti ág:

2. Táncművészeti ág:

Néptánc

Néptánc

Moderntánc

-

3. Képző- és iparművészeti ág:

3. Képző- és iparművészeti ág:

Képzőművészet

Képzőművészet

4. Szín- és bábművészeti ág:

-

Színjáték

-

Sajnálatos módon, a jelentkezők magas száma miatt, valamint az adott órakeret és korlátozott
helyi adottságaink miatt egyelőre csak meghatározott számban áll módunkban új
növendékeket felvenni.
Régi növendékek pótbeiratkozása művészeti tanszakokra:
Régi növendékeink az előző tanév végén a főtárgy tanároktól megkapott, a szülők által
kitöltött és aláírt jelentkezési lapok leadásával iratkoztak be a 2018/2019-es tanév művészeti
képzéseire. Azoknak a régi növendékeinknek, akik ezt elmulasztották megtenni,
pótbeiratkozást tartunk.
Figyelem!
A tanulói jogviszonyt minden tanévben meg kell újítani, a várólistás hangszert pedig
minden esetben szükséges újra megjelölni a Jelentkezési lap kitöltésekor.
A Jelentkezési lappal történő beiratkozás a 2018/2019-es tanév egészére szól.
A Jelentkezési lap aláírásával a szülő vállalja a megállapított térítési díj/tandíj határidőre
történő befizetését: I. félév befizetési határideje 2018. október 15., II. félév befizetési határideje
2019. március 15.
Tanszakváltás iránti kérelmet is szükséges benyújtani a Jelentkezési lap mellé azon tanulók
esetében, akik a 2017/2018-as tanévhez képest tanszakot váltanak és megmarad a tanulói
jogviszonyuk a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Kimaradás iránti kérelmet szükséges benyújtani azon tanulók esetében, akik minden
tanszakról kimaradnak és megszűnik a tanulói jogviszonyuk a Fazekas Utcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Azokat a növendékeket, akiknek térítési díj vagy tandíj tartozása van, sajnos nem áll
módunkban felvenni művészeti képzésre, amíg a tartozás kiegyenlítésre nem kerül.
Új növendékek beiratkozása a művészeti tanszakokra:
A leendő első osztályos tanulók, a művészeti képzésben még nem részesülő, valamint más
művészeti intézményből átjelentkező tanulók részére beiratkozást tartunk.
Fontos tudnivalók:

Zeneművészeti ágon Előképző 1. évfolyamon 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, képzőművészeti, valamint színjáték esetén, a tanórákon való részvétel
előképzőben heti 2x45 perc, a többi évfolyamon pedig heti 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, a
tanulmányi átlagok figyelembevételével. Nem magyar állampolgároknak és a tanév első
napján (2018. szeptember 01.) 18. életévét betöltött tanuló esetében tandíjat kell fizetni.

Térítési díjak és tandíjak összege egy félévre (2018/2019-es tanévben):

Művészeti ág

Térítési díj összege

Tandíj összege

Zeneművészeti ág – csoportos képzés

3.900 Ft

Zeneművészeti ág – egyéni képzés

6.300 Ft

18.900 Ft

Táncművészeti ág

4.000 Ft

4.000 Ft

Képző- és Iparművészeti ág

5.800 Ft

5.800 Ft

Szín- és Bábművészeti ág

5.600 Ft

5.600 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, amelyben az egy főre jutó nettó jövedelmet kell feltüntetni.
Szülői nyilatkozatot kell benyújtani azon tanulók esetében, akik más művészeti iskolába is
járnak, amelyben nyilatkozni kell arról, hogy térítési díjat vagy tandíjat kívánnak igénybe
venni iskolánkban.
Részletfizetési kérelem engedélyezése esetén, az adott félévre esedékes díj befizetését a félév
lezárását 8 nappal megelőzően kell teljesíteni.

A szükséges dokumentumok, határozatok másolatának határidőre történő leadása feltétele a
kedvezmények igénybevételének. A nyilatkozatokat, térítési díj és tandíjkedvezmény iránti
kérelmeket a szükséges igazolásokkal, illetve határozatokkal együtt 2018. október 1-ig kell
benyújtani az iskolánk titkárságán.
A dokumentumok letölthetők honlapunk Művészeti képzések/ Mellékletek menüpontból a
következő címen: www.fazekas-miskolc.hu.
Az a tanuló, aki már rendelkezik más alapfokú művészeti iskolában kapott művészeti
bizonyítvánnyal, a beiratkozásra legyen szíves azt magával hozni.

