FELVÉTELI tájékoztató
2016-2017 tanévre

Weiner Leó
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola

25

Az idén 25 éves születésnapját ünneplő szakközépiskola*
párhuzamos képzésén 5 éves a képzésünk (9-13. évf.) A 9-12.
évfolyam kizárólag párhuzamosan - közismereti és zenei képzés
együtt - végezhető, a humán tudományokra hangsúlyt helyező
művészeti

középiskolák

számára

kiírt,

a

mindennapos

testnevelést is magában foglaló természettudományos kerettanterv

alapján.

A törvényi változások értelmében az érettségi vizsgák
kötelező

tantárgya

komplex

szakmai—zenei—

ötödik

ismereteket

magában foglaló vizsgatárgy.
Tanulóink az érettségin túl a képzés keretében a zenei felsőfokú
felvételire valamint az OKJ 54 212 05 klasszikus zenész szakmai
vizsgára

készülnek fel.

Az elmúlt 2014/2015-ös tanévben 90%-os volt a felsőfokú sikeres
felvételink aránya.
Szolfézs előkészítő foglalkozásokkal szeretnénk segíteni a leendő Weineresek szolfézs felvételi
megmérettetésre való szakmai felkészülését. A szombati, természetesen nem kötelező jellegű
foglalkozásokat Novák Anikó tanárnő tartja. Folyamatos becsatlakozás lehetséges.
Kezdés: 2015. november 7. 10 óra, Helyszín: Neszmélyi út 30.I.em.9.terem
Részletes információk és jelentkezési lap a honlapon található.
Nyílt napok
2015. november 10-12-én ismét megrendezésre kerül szakmai- / nyílt napunk, amikor a leendő,
most még csupán érdeklődő zeneiskolások részére bepillantást nyújtunk az iskolánk gyakorlati
mindennapjaiba. Jelentkezési lap és részletes program külön szóróanyagon.

Szeretettel
várjuk
a 25 éves
szakközépiskola
és a
45 éves
Koncert
Fúvószenekar
ünnepi
koncertjeinkre!

Hogyan felvételizhetsz iskolánkba?
1. intézményünk belső jelentkezési lapja
„Párhuzamos képzésre jelentkezők részére”, iskolánk honlapjáról letölthető. A jelentkezési lapon
feltüntetett mellékletekkel együtt kitöltve, iskolánk címére kérjük elküldeni.
2. központi jelentkezési lap (központi, intézményi) kitöltésével, melyet az általános iskola
továbbít a győri székhelyű országos felvételi központnak.
OM azonosítónk: 035462
A központi szakmairánytól függetlenül egyetlen tagozatkód (01-04) megjelölésével
jelentkezhetsz intézményünkbe, vagyis:
tagozatkód: 01 – Klasszikus zenész (szakmairány: fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)
tagozatkód: 02 – Klasszikus zenész (szakmairány: magánénekes)
tagozatkód: 03 – Klasszikus zenés (szakmairány: zeneszerzés)
tagozatkód: 04 – Klasszikus zenész (szakmairány: zeneelmélet-szolfézs)
Felvételi időpontok
A felvételi vizsga előtt minden tanszakon előmeghallgatást tartunk. Időpontjai:
2014. december 9. (rézfúvós)
2015. január 20-29. (többi szaknak)
Kérjük, jelezzétek főtárgy tanárainknak részvételi szándékotokat.
Felvételi vizsgák időpontjai: 2015. február 16-22.
Pót-felvételi időpontok: 2015. február 29-március 3.
Részletes beosztás a feltöltött tájékoztatóban.

Iskola cím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 30.

Telefonszám:1-310-38-15, E-mail: info@weinersuli.ujbuda.hu

*A
törvénymódosítások
miatt iskolánk
szakközépiskola
helyett
szakgimnázium
néven
indítja a 2016/2017es tanévet.

