SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
A TANÉV ELEJÉN MEGTARTANDÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TÉMÁIBÓL

2016/2017-es tanév
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket, régi és új növendékeinket egyaránt a 2016-2017-es tanév elején!
Ezúton is köszönjük bizalmukat, hogy gyermekük zenei nevelésére minket választottak, a Prima Primissima díjas
Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskolát.
Továbbra is arra törekszünk, hogy gyermekeiknek a legmagasabb szintű oktatásban, nevelésben legyen része.
Ennek elengedhetetlen feltétele az Önökkel való jó kapcsolat ápolása, kölcsönös bizalom, odafigyelés,
kommunikáció.
Kérjük Önöket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük zenei fejlődését, tartsák a kapcsolatot gyermekük
hangszeres és szolfézs tanáraival, akik szakmai tudásuk legjavát adva, szeretettel és türelemmel segítik
növendékeik művészeti kibontakozását.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola OM: 035462
Honlap: www.weinerleo.hu
Központi iskola (1112 Budapest Neszmélyi út 30.) telefonszámai: 310-38-15, 248-02-55, 248-02-56
Igazgató : Mészáros Lászlóné, fogadó órája előzetes telefonegyeztetés alapján
Zeneiskolai igazgató helyettesek:
 Csóka Gabriella (vonósok, fúvósok, ütősök, gitár, harmonika, hárfa tanszakok)
 Horváth Csabáné (szolfézs, zongora, ének tanszakok)
szülői fogadó órái: előzetes egyeztetés alapján
Irodai órák: hétfő kivételével naponta 10.00-13.00 óra között a központi épületben
Hangszerkölcsönzés: Balla Zsolttal – kedd-szerda-csütörtöki napokon - telefonon egyeztetett időpontban,
kötelezvény kitöltésének ellenében történik. Fúvós és vonós hangszereket térítésmentesen biztosítunk
növendékeink számára.

A TANÉV RENDJE SZERINTI SZÜNETEK ÉS RENDKÍVÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI:
Őszi szünet: 2016. október 31-től november 6-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28.
a szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7.
Téli szünet:
2016. december 22-től 2017. január 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21.,
zeneiskolának dec. 19-20-21. tanítás nélküli munkanapok
a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3.
Az első félév vége: 2017. január 20.
Tavaszi szünet: 2017. április 13-18-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12.,
a szünet utáni első tanítási nap pedig április 19. szerda
A tanév utolsó tanítási napja: zeneiskolában: 2017. június 9. péntek
Tanítás nélküli munkanapok, munkanap áthelyezések:
2016. október 15. szombat rendkívüli munkanap, tanítás nélküli munkanap tanszaki programokkal.

 TÉRÍTÉSI DÍJAK
Összegéről (honlapon fenn van a rendelet), a fenntartó határoz. Befizetése félévente történik.
A főtárgy tanáron keresztül fizethetnek be készpénzzel, nyugta ellenében. A térítési díj jelenleg a 18 év alatti új
növendékeknek 8400 Ft, majd a félévi és év végi tanulmányi eredményektől függően is változik.
Az első félévi térítési díjat szeptember közepéig, majd a II. félévet január végéig kell befizetni.
 ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS önkéntességéről, összegéről, fizetési időpontjáról
Tisztelettel kérünk és hálás köszönettel fogadunk minden támogatást!
A tanulás mellett számos rendezvényünk szolgálja gyermekeik fejlődését, aminek megvalósításához minden
anyagi segítségre igen nagy szükség van. Legszínvonalasabb hangversenyeink helyszínének bérleti díjában,
hangszerparkunk fejlesztésében, a tanulmányi versenyek értékes tárgyjutalmában, tanév végi jutalmazásban
és még számtalan területen segíti az alapítvány a gyermekek zenei, művészeti, esztétikai nevelésének
hatékonyságát.
Kérjük, ha módjában áll, tiszteljen meg minket adója 1 % - nak felajánlásával (a tavaszi esedékes időszakban).
Rendkívüli felajánlásokat is bármikor köszönettel fogadunk. Adományaikat a főtárgy tanárokon keresztül
juttathatják el nyugta ellenében, vagy a következő számlaszámra utalhatják:

„Alapítvány az Ifjúság Zenei Neveléséért”
számlaszáma: 11711034-20083942
Adószáma: 18041394-1-43
Hangszeres és szolfézs órákon való kötelező megjelenés:
Szolfézs előképző: heti 2x 45 perc
Hangszeres oktatás (heti 2x30 perc) mellett a 4.osztály végéig a szolfézs kötelező (heti 2x45 perc).
Az ezen felüli évfolyamokon az elméleti alapvizsga letétele után zeneirodalom, zenekar, énekkar, kamarazene,
énekes iskola vagy más egyéb melléktárgy kötelezően választható.
A csoportos órák ideje és helyszínei a honlapon elérhetőek szeptember elejétől.
Hiányzások igazolása - Részletek a Házirendből
Az órákról való távolmaradást igazolni kell (tájékoztató füzetben, vagy telefonon, sms-ben, vagy e-mailen)
Az igazolatlan távolmaradás ugyanolyan következményekkel jár, mint a közismereti oktatásban (felszólító levél,
22 óra után osztályfolytatás vagy kimaradás)
Kimaradás bejelentése: Ha a növendék zenei tanulmányait tanév közben, félévkor, vagy év végén önként
abbahagyja, írásos szülői formanyomtatványon történő nyilatkozatot kérünk róla, hogy a férőhelyet más
várakozóval betölthessük.
Vizsgák, alapvizsga:
Vizsgák: Növendékeink tanév végén ( „B” tagozatosok félévkor is) hangszeres vizsgát tesznek. A vizsgák
nyilvánosak, szülők is meghallgathatják. Szolfézsból csoportos összefoglaló órán tesznek eleget
vizsgakötelezettségüknek. Szintén megnézhetik a szülők is, amennyiben igényt tartanak rá. (kivéve az
alapvizsgát)
Alapvizsga:
Alapvizsgát az arra jelentkezőknek hangszeres és elméleti tárgyból (szolfézsból) is le kell tenni.
- A szolfézs alapvizsgát csoportos órán írásbeli dolgozat és szóbeli felelet (közös éneklés) formájában teszik le a
4. osztály végén, de legkésőbb a 6. osztály befejezéséig.
- A 6. osztályos tanév végi hangszeres vizsga egyben alapvizsgának felel meg.
Ennek a két vizsgának (szolfézs + hangszer) a letételével válik jogosulttá a növendék zenei tanulmányainak
folytatására, azaz továbbképzőbe való lépéséhez.
Az alapvizsga feltétele a továbbképző évfolyamokra való bekerülésnek.
Mivel az alapvizsga nem kötelező, csak erősen javasolt, ezért szükséges, hogy ennek igényét a szülők
nyilatkozat formájában kérjék iskolánktól. Formanyomtatványt a tanároktól kapnak.

Versenyek:
Iskolai verseny:
Kétévente váltakozva iskolánk házi tanulmányi versenyt rendez szóló és kamarazenei kategóriában. Ebben a
tanévben 2017. márciusában szóló kategóriában következik megrendezésre hangszeres tanulmányi
versenyünk. Növendékeinket a zsűri bronz, ezüst, arany minősítésben részesíti, aminek díjkiosztó
Gálahangversenye 2017. március 24-én lesz a Szent Imre Gimnázium Dísztermében.
Budapesti és országos versenyek:
Legtehetségesebb diákjainkat a főtárgy tanár ajánlásával vehetnek részt az MZMSZ által rendezett
nagyszabású versenyeken.
Koncerteken való szereplés:
Célja: szülők is figyelemmel kísérhessék gyermekük fejlődését, hangszeres teljesítményét.
Tanszaki hangversenyek: Kötelező a tanév folyamán legalább 2 alkalommal minden növendéknek.
(ajánlott időpontok: téli szünet előtt, vagy január folyamán, tanév vége előtt, mint zárókoncert)
Kezdő növendékek Babahangversenyen léphetnek fel április 5-én és 6-án.
Kiemelkedő képességű versenyre készülő növendékek bérleti hangversenyen kaphatnak fellépési lehetőséget.
Vonós és Fúvószenekarunk tagjai rendszeres szereplői a kerületi rendezvényeknek, iskolai ünnepélyeknek,
versenyeknek.
Szívesen látjuk Önöket és minden érdeklődőt a bérleti hangversenyeinken az alábbi időpontokban:
BÉRLETI HANGVERSENYEINK
Weiner bérlet „A” sorozat :
2016. október 19. szerda, december 19. hétfő karácsonyi koncert, 2017.március 24. péntek díjkiosztó
Helyszín, kezdési időpont: Budai Szent Imre Gimnázium Díszterme, 18.00 óra, ill. 17.00 óra
Weiner bérlet „B” sorozat:
2016. január 25. szerda Czidra emlékhangverseny , 2017. február 22. szerda, 2017. március 14.
Helyszín: Menyecske utcai Weiner terem 18.00 óra
Weiner bérlet „C” sorozat: időpontjairól a honlapon tájékozódhatnak.
Helyszín: Menyecske utcai Weiner terem –szombati napokon 17.30 órakor
Fúvószenekari koncertek:
2016. október 27. (vagy november 10)., 2016. december 16., 2017. április 7.
Helyszín: Menyecske u. Tornacsarnok, Kezdési időpont: 18.00 óra
Kiemelt koncertek lesznek még:
3 koncert a Budapesti Vonósokkal: 2016. november 12. 2016. december 3. és 2017. májusában
Művésztanári koncert: 2017. tavaszán (időpont és helyszín egyeztetés alatt)
A HANGVERSENYEK RÉSZLETES PROGRAMJÁT A HONLAPUNKON MEGTEKINTHETIK A KONCERTEKET MEGELŐZŐEN
VONÓSOKAT, AMIRE KEDVEZMÉNYES JEGYEK IGÉNYELHETŐK)

A BELÉPÉS MINDEN ESETBEN DÍJTALAN, (KIVÉVE A BUDAPESTI

Minden növendékünk kap bérletet főtárgy tanárától október hónapban a hangversenyekre, amelyet ha
magával hoz, a megfelelő helyen lepecsételjük, igazolva a koncertlátogatói részvételt.
A legtöbb pecsétet összegyűjtők a tanév végén jutalomban részesülnek.
Támogatásukat, bizalmukat megköszönve, élményekben gazdag szép tanévet kívánok mindenkinek!

Budapest, 2016. szeptember 7.

Mészáros Lászlóné
igazgató

