Kedves Szülők!
A „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja a 2021/22. tanévre beiratkozó
leendő elsősöket.
Iskolánk, a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola Géniusz TEHETSÉGPONTKÉNT,
„Kiválóra Minősített Művészetoktatási Intézmény” címet kiérdemelve 2001 óta működik.
A művészeti iskola szoros együttműködésben dolgozik az általános iskolával - kiegészíti, megerősíti
az ott folyó nevelést. Célunk olyan művészeti, intellektuális és emberi, erkölcsi értékek kialakítása
tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat
megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Tanulóink
szerepelnek az iskolai és városi rendezvényeken, megmérettetik magukat tanulmányi és művészeti
versenyeken. A sok-sok eredmény pozitívan hat személyiségfejlődésükre, hozzásegíti őket az
egészséges önbecsülés kialakulásához.
Tökölön nagyon sok a tehetséges tanuló, az odafigyelő szülő, a segítő család, akik tudják, hogy a
gyermek nemcsak a család jövője, hanem az egész társadalomé is.
Nekik nyújtja a térség legszélesebb választási lehetőségét iskolánk:
Képző és iparművészeti ág


képzőművészet tanszak

/az első három évfolyamon csak ez választható/



grafika és festészet tanszak

/negyedik évfolyamtól választható/



fém- és zománcműves tanszak

/negyedik évfolyamtól választható/

Zeneművészeti ág:









szolfézs
furulya
harmonika
zongora
gitár
hegedű
tamburák
népi ének

/zeneismeret/
/klasszikus zene/
/klasszikus zene/
/klasszikus zene/
/klasszikus zene/
/klasszikus zene/
/népzene/
/népzene/

Táncművészeti ág



néptánc
kortárstánc

Színművészet


színjáték

Választható tanszakok első osztályosoknak:
 szolfézs, hangszeres előképző - javasolt egy évig a hangszeres zenei tanulást megelőzően
/Művelődési Ház és lakótelepi iskolaépület/
 képzőművészeti tanszak /Aradi úti iskolaépület és lakótelepi iskolaépület/
 kortárstánc és/vagy néptánc tanszak (A jelentkezők számától függ, melyik tánc indul.)
/Aradi úti iskolaépület és lakótelepi iskolaépület/
 színjátszás tanszak (Megfelelő számú jelentkező esetén indul.)
/Aradi úti iskolaépület és lakótelepi iskolaépület/

A Köznevelési Törvény szerint minden művészeti iskolában kötelező térítési díjat fizetni.
A térítési díj a 2021/2022. tanévben:



zeneművészeti ág:
csoportos művészeti ágak:

25.000 Ft/fő/év
12.000 Ft/fő/év

Azért, hogy egyetlen tehetséges gyermek se maradjon ki a művészeti oktatásból, a művészeti iskola
alapítványától térítési díjkedvezmény kérhető. Nyomtatványt a gyermeket tanító pedagógustól lehet
kérni.
A művészeti iskolába való beiratkozáshoz jelentkezési lapot kell kitölteni, ami letölthető a
honlapunkról. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat leadhatják 2021. április 15-16. 8-16h a Tököli
Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületében, illetve beküldhetik e-mailben is, szkennelve
2021. május 31-ig (e-mail cím: nyitogatoami@gmail.com)

Kérem, kísérjék figyelemmel honlapunkat: www.nyitogato.hu

Tököl, 2021. április 8.
Iskolavezetés

