
BEMUTATKOZÁS: 

 A több éves MŰVÉSZETOKTATÁS gyakorlata azt igazolja, hogy művészeti nevelés a tanulók teljes 

személyiségét, a gyerekek tanulmányi eredményét, szép és jó iránti érzékenységét, nyitottságát, 

együttműködési készségét pozitívan befolyásolja. 

 Ez alátámasztja a létjogosultságát, és szükségességét az oktatási-nevelési tevékenységben, melynek 

eredményeként a világra nyitott, igényes fiatalok kerülnek ki a művészeti iskolából.  

Mindemellett tanulóink színvonalas munkái szép, esztétikus iskolai környezet teremtenek a mindennapi iskolai 

oktatás helyszínein. 

A MŰVÉSZETI ISKOLÁNK képzőművészet ágának szaktanárok által biztosított képzését az országos minősítő 

testület 2007-ben KIVÁLÓ MINŐSÍTÉSSEL ismerte el. 

 

ISKOLÁNKBAN az alapfokú művészeti iskola képzőművészet ágán több csoportban, az alapfok 1-6. 

évfolyamaiban két rajztanár vezetésével heti 4 órában, vehetnek részt a gyermekek 6-14 éves korig.  

A FOGLALKOZÁSOKAT HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG DÉLUTÁNONKÉNT vannak: 

    -Az ALSÓ TAGOZATON ezeket az órarendben építve heti 2 alkalommal (2x45 percben) a Fő úti épületben, 

(többnyire az osztálytermekben) EMBER-KOVÁCS KATALIN TANÍTÓ NÉNI vezetésével tartjuk. 

    -A FELSŐ TAGOZAT órái heti 1 alkalommal (4x45 percben:13.20-16.20 óráig) a Rákóczi úti épület 2. emeleti 

szaktantermében vannak, NAGY ZSUZSANNA RAJZTANÁRNŐ irányításával. 

Az ALAPFOK 1-2-3. évfolyamain a GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI és a VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

tantárgyak keretein belül a rajzolás - festés - mintázás alapjait sajátítják el a gyerekek. 

Felső tagozaton is két tantárgyon - VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT és a GRAFIKA ÉS FESTÉSZET 

MŰHELYGYAKORLAT –  keresztül bővíthetik gyakorlati tudásukat a növendékek, megismerhetik pl. a 

korongozás, gyöngyfűzés, szövés, selyemfestés, zsugorkázás, dekopage technikák alapjait is. 

Minden tanévben részt vesznek (4-8.osztály) MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOKON és évente 1x EGÉSZ NAPOS 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON, amely INGYENES az igazolatlan hiányzással nem rendelkező tanulóknak. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a TEHETSÉGES TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE. 

Rendszeresen NEVEZÜNK RAJZPÁLYÁZATOKRA, ahol már számos szép eredménnyel is büszkélkedhetünk. 

Tanulóink TANÉV VÉGÉN KIÁLLÍTÁSON (tavaly óta VIRTUÁLISAN) mutatják be alkotásaikat és BIZONYÍTVÁNYT 

KAPNAK. 

A JELENTKEZŐKET TOVÁBBRA IS SZERETTETTEL VÁRJUK! 

A jelentkezési lap letölthető ITT. 

A BEÍRATKOZÁSRA minden évfolyamnak a TANKÖNYVKIOSZTÁSRA megadott időben és helyen lesz 

lehetősége. (augusztus vége) 

 



A BEÍRATKOZÁS CSAK A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL válik ÉRVÉNYESSÉ! 

AKI MÁS MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN IS TANUL,  

az TANDÍJ FIZETÉSRE KÖTELEZETT. (heti 6 óránál több idejű képzésben részesül) 

A BEÍRATÁS EGÉSZ TANÉVRE SZÓL!!! 

A térítési díjakat évente 2x kell befizetni: 

1. félév: szeptember 30-ig 
2. félév: február 28-ig. 

KÉSEDELEM ESETÉN A TANULÓ KIÍRÁSRA KERÜL A MŰVÉSZETI ISKOLÁBÓL! 

TELJES TÉRÍTÉSI DÍJ:  6500.-Ft/ félév -13000.-Ft/tanév 

 
TANDÍJ: az oktatás 1főre eső teljes bekerülési költsége 

 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYEK: 

-100% 
KEDVEZMÉNY 

-50% 
KEDVEZMÉNY 

-hátrányos helyzet 
-halmozottan hátrányos helyzet 

-testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, autista gyermek 
esetén 

-3 kiskorú gyermek 
-egyedülálló szülő 

-munkanélküli szülő esetén 

díjmentes 3250.-/félév 

 

A GYERMEK MŰVÉSZETI ISKOLAI TANULMÁNYI ÁTLAGA ALAPJÁN (szorgalmi jegy nélkül) 

Az első osztályosok térítési díj csökkentésének megállapítása tanulmányi eredmény 
kategóriában az első félévi eredmény után történik.  

-30% KEDVEZMÉNY 
-20% 

KEDVEZMÉNY 
-10% 

KEDVEZMÉNY 

5 átlag 4,5 átlag 4 átlag 

4550.-Ft/félév 5200.-Ft/félév 5850.-Ft/félév 

  
+ ALAPÍTVÁNYI  TÁMOGATÁS  térítési  díjakhoz:  
Azok a szülőknek, akiknek a térítési díj befizetése anyagi problémákba ütközik, az iskola 
alapítványa  anyagi támogatást  nyújthat, ahová  a szülőnek  kérelemmel  kell 
fordulnia.  Határideje,  minden évben szeptember 15-e, a beiratkozást  követően.  
Az iskolai alapítvány anyagi  támogatásra  azok a tanulók  számíthatnak,  akik eddig is 
eredményesen  és rendszeresen vettek részt  a foglalkozásokon,  eredményeket  értek  el iskolai 
és más rajzversenyeken, pályázatokon.  


