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Tisztelt Szülők!
Április folyamán esedékes a jelentkezés az alapfokú művészeti iskola 2020-2021-es tanévben induló
tanszakaira. Mivel a művészeti iskolában tanévre iratkoznak be a növendékek, ezért ez mind a már művészeti
iskolában tanuló- illetve a jövő évtől az alapfokú művészeti iskola keretei között tanulni szándékozó
növendékeinkre vonatkozik.
Kérem, amennyiben a 2020-2021-es tanévben gyermeke folytatni, -vagy leendő elsősök esetében meg szeretné
kezdeni- alapfokú művészeti tanulmányait, azt 2020. április 28-május 15 között a mellékelt jelentkezési lap
kitöltésével és elektronikus úton történő visszaküldésével jelezze az intézmény részére. A jelentkezéseket a
hami@herceghalom.hu és az iskola@herceghalom.hu e-mail címekre várjuk. A jelentkezés nagyon fontos a
jövő évi munkaszervezés szempontjából illetve a megkezdett tanulmányok folytatását is biztosítja.
Felhívom a már művészeti iskolába járó diákok szüleinek figyelmét arra, hogy bizonyos tanszakok esetében-a
tavaly tapasztalt helyhiány miatt- a tanulmányok folytatása akkor biztosított, ha április folyamán erről a fenn
jelzett módon az intézményt értesítik.
Az AMI beiratkozás menete a 2020-2021-es tanévre:


2020. április 28-május 15. –jelentkezési lapok elektronikus leadása az alapfokú művészeti iskola részére
(csatolt dokumentum)



2020. szeptember eleje: felvételi meghallgatások az újonnan jelentkezők számára



2020. szeptember eleje: határozatok a felvételről



2020.szeptember közepe: térítési-és tandíjak befizetése

Várjuk a növendékeket szeretettel a következő tanévre is.

Herceghalom, 2020.04.06.

Nagy Lajos
kreatív-művészeti intézményvezető helyettes
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2020/2021-as tanév
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Tisztelt Szülő!
Szíves figyelmébe ajánlom az AMI 2020/2021-as indítani kívánt tanszakjait. A következő tanév tervezéséhez fontos tudnom,
hogy mennyi csoportot tudok indítani, ezért kérem, töltse ki a szükséges adatokat és válasszon a tanszakokból!
Együttműködését köszönöm! Tisztelettel: Horváthné Gacsályi Marianna, intézményvezető
A tanuló neve
A tanuló oktatási azonosító száma
A tanuló osztálya (2019/20-as tanévben)
Születési helye, ideje
Szülő neve
Szülő email címe (Kérem, adja meg!)
Szülő telefonszáma
A tanuló lakcíme
A tanuló tartózkodási helye
(A jelentkezési lap kétoldalas nyomtatvány, melyet a második oldalon kell aláírni.)
Képzési kínálatunk:
Kérjük a választott művészeti ág tanszakját jelölje meg, aláhúzással!
Köszönjük!
Művészeti ág
Tanszakok
Választott tanszak
Grafika és festészet
Grafika és festészet
Képző-és iparművészet:
1-8. évfolyamig
(kötelező tantárgy)
A képzés célja, a vizuális eszköztár
bővítése, a művészi kifejezési
Zománc és kerámia
Zománc
formanyelv kialakítása, gazdagítása
3. általános iskolai
Kerámia
változatos kreatív feladatsorokon
évfolyamtól
(egy választható)
keresztül.
Billentyűs tanszak
Zongora
zongora
szolfézs
Ütős tanszak
Jazz dob
jazz dob
Zeneművészet:
szolfézs
Cél a zenei képességek fejlesztése
hallás, ritmusérzék, fogékonyság a
Fafúvós tanszak
Furulya
dinamika
és
a
hangszín
Fuvola
furulya
különbségeire, zenei memória és
fuvola
fantázia, előadói és manuális
szolfézs
készség, kialakítása.
Akkordikus tanszak
Gitár
Gitár
szolfézs
Iskolai kórus
Kórus
(térítésmentes)
Táncművészet
Néptánc tanszak
Néptánc
Fejlődik a gyermek ritmusérzéke,
térérzékelése, testtartása és a
mozgáskoordinációja. Fejleszti a
matematikai és nyelvi készségeket.

SZÜLŐI NYILATKOZAT
arról, hogy a tanuló hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű és ezt
hivatalos okirattal (jegyzői határozattal) igazolni.
Kelt: 2020. ……………………….. hó ………… nap
Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása
feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételéhez.
……………………………………….
Szülő/gondviselő aláírása

SZÜLŐI NYILATKOZAT
Alulírott, hozzájárulok, hogy gyermekem a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által nyújtott
művészetoktatásban részt vegyen.
Kérjük, tegyen X jelet az Önre vonatkozó □-be!
Vállalom az ezzel járó költségek időben történő befizetését.
Tudomásul veszem, hogy a beiratkozás a 2020/2021-es tanév egészére vonatkozik.
□ Nyilatkozom, hogy gyermekem más művészeti iskolába nem jár.
□ Nyilatkozom, hogy gyermekem más művészeti iskolába is jár.
Más művészeti iskola neve, címe: …………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….………………
Művészeti ág megnevezése………………………………………………………………………………………………………….
Kelt: 2020..…………………………..hó ………nap
……………………………………..
Szülő/gondviselő aláírása

Nyilatkozom, hogy gyermekem egész napos iskolai kötelezettségeinek eleget tesz. Vállalom, hogy gyermekem amennyiben
szükséges, házi feladatát otthon készíti el.
Nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.
Nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott időben és módon megfizetem és
tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.

………………………………………..
Szülő/gondviselő aláírása

