Zeneiskolai beiratkozás
Tisztelt Szülők!
Szeretném tájékoztatni Önöket, leendő első osztályos gyermekek számára biztosított
zeneművészeti oktatás lehetőségeiről.
Azok a tanulók, akik a 2019/20-as tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat, a
délutáni órákban zenei-előképző osztályban kezdhetik meg zeneiskolai tanulmányaikat.
Az órákat heti két alkalommal 2x45 percben szervezzük az Általános Iskola épületében, a
délutáni időszakban. Az iskolával minden tanév elején egyeztetünk, hogy a legoptimálisabb
időpontban tarthassuk meg a zenei foglalkozásokat, figyelembe véve az udvari szabadidő és a
házi feladatok megírására szánt idő biztosítását.
Az elmúlt év tapasztalata alapján elmondható, hogy az egész napos iskola rendszerének
bevezetése nem befolyásolja a hagyományosan délutáni órákban történő zeneiskolai
órákat sem a legkisebbek, sem a már hangszeres növendékek esetében.
A zenei előképző 1. évfolyamában a még írni-olvasni nem tudó, első osztályos gyerekek
kezdik meg tanulmányaikat és az év során a magyar gyermekdalkincs megismerése mellett,
elsajátítják a zenei írás-olvasás alapjait. Az év során megismerkednek a zeneiskolában
oktatott hangszerek többségével, így – közös egyeztetés után - nyílik lehetőség a megfelelő
hangszerválasztásra. A hangszeres tanulmányokat általában az általános iskola 2. osztályában
kezdik el a tanulók, de kivételek mindig vannak, hiszen egyéni képességek alapján erre már
az első évben is sor kerülhet.
A zeneiskolai oktatás, térítési díj ellenében vehető igénybe. A következő tanév térítési
díjainak megállapítását jelenleg a Dunakeszi Tankerületi Központ végzi. Tájékoztatásként az
elmúlt év díját jelezzük: félévente 3.600 Ft. A tanulók számára tartós tankönyveket
biztosítunk, így ez nem jelent további költséget.
Amennyiben felkeltette érdeklődésüket a zeneoktatási lehetőség, melyet itt Csömörön vehetnek
igénybe gyermekeik számára, akkor az általános iskolai beiratkozás idejében és helyén (2019.
április 11. és 12-én, a Mátyás K. Ált. Iskola kijelölt tanterme) keresse kollégánkat a
helyszínen, vagy érdeklődjön telefonon, a 06-28-543-670-es telefonszámon. További
beiratkozási lehetőséget biztosítunk 2019. május 22-június 5-ig a Zeneiskola titkárságán.
Kérdéseit személyesen is felteheti a Zeneiskola titkárságán (Csömör, Szabadság út 3.) hivatali
időben H-K-Cs 9.00-17.00, Sz. 10.00-18.00, P. 9.00-15.00 óra között.
Addig is keresse fel honlapunkat a www.zeneiskola-csomor.sulinet.hu oldalon, ahol az iskola
életéről, programjairól, tanszakairól kaphat felvilágosítást, talál még több elérhetőséget
iskolánkhoz.
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