Tájékoztató a zeneiskolai felvételiről
Képességvizsgáló előfelvételi meghallgatást tartunk a
2017-2018-as tanévre
2017. május 8-án és 9-én hétfőn és kedden 16-19 óráig minden XI. kerületi tagiskolánkban
ettől eltérő időpontban (tagiskolai egyéb program miatt):
Gárdonyi (Bartók 27.) Általános Iskolában május 9-én és 10-én (kedden és szerdán) 16-19 óráig
Bethlen Gábor (Bartók 141.) Iskolában május 9-én és 10-én (kedden és szerdán) 16-19 óráig
Bárdos Lajos (Baranyai u.) Iskolában május 15-én és 16-án hétfőn és kedden 16-19 óráig
A képességfelmérő meghallgatáshoz szeretnénk néhány hasznos útmutatást adni Önöknek.
Az új felvételizők (jelenlegi 1. osztályosok) az előképzős csoportokba, a jelenleg előképzősök (iskolai
2. osztályosok) és olyan 2. osztályosok is akik nem jártak előképzőbe a hangszeres tanároknál
jelentkezhetnek.
Mivel készüljenek?
Jó, ha néhány dalocskát el tud énekelni a gyerek, vagy legalább dallamot visszaénekelni, ritmust
visszatapsolni. Hangszerre jelentkezőknél a fizikai alkalmasság, főleg fúvós, vonós hangszereknél
nagyon fontos.
Jelentkezési lapot a helyszínen kapnak, ott kell kitölteni. A felvételi jelentkezési lap kitöltésekor
különösen fontos a gyermek OM azonosítója, ami a diákigazolványon is szerepel.
A szaktanárok értékelik a gyermek pillanatnyi teljesítményét az alábbi szempontok szerint:
Zenei hallás, intonáció:
kitűnő

jó

megfelelő

bizonytalan

kiváló

jó

megfelelő

fejleszthető

Ritmusérzék:
Együttműködés, kommunikáció:
érdeklődő, aktív – együttműködő - bátorítható – passzív, ellenálló

Fizikai alkalmasság a hangszerre jelentkezőnél:
alkalmas

–

fejleszthető

-

alkati adottság miatt nem javasolt

Alkalmasság, javaslat:
mindenképpen felveendő – felvehető – várólistára javasolt – nem javasolt

A felvételiztető tanárok értékelését a szülők megnézhetik, tudomásul vételét aláírják, melyik kifejezés
lett bekarikázva a jelentkezési lapon, de
a felvétel ténylegesen, igazgatói döntésként csak június végére dől el. Tehát a helyszínen senki nem
kap arra választ, hogy fel lesz-e véve a gyerek, mert ez a tanév lezárása után az összlétszám alapján
realizálódik.
A felvett tanulók névsorát július elején a központi épületünkben és a honlapunkon tesszük közzé.
A felvétel az első félévi térítési díj befizetésével válik érvényessé.
A nem felvett növendékek várólistás kérvényt adhatnak be, mely alapján tanév közben a kimaradók
helyére bekerülhetnek.
A bekerülés esélyét növelheti, ha több iskolát is megjelöl, ahová el tudják vinni hangszeres oktatásra
gyermeküket. Nem garantáljuk ugyanis, hogy a saját tagiskolájában tudunk helyet biztosítani a
hangszeres órára, szolfézs viszont szinte minden tagiskolánkban van.
Hangszerek:
Zongorára jelentkezőknek fontos, hogy legyen otthon (nem elektromos) zongorája vagy pianínója.
Fúvós, vonós hangszereket ill. gitárt az iskolából lehet kölcsönözni.
Milyen elfoglaltságot jelent a zenetanulás gyermekük számára?
Előképző: heti 2x 45 perc csoportos óra
Hangszeroktatás:
heti 2x30 perc egyéni főtárgyi óra + heti 2x45 perc kötelező melléktárgy (szolfézs)
összesen tehát heti 4 különóra.
Ezen felül az otthoni mindennapos gyakorlás viszi csak előrébb a zenei fejlődést.
Időben tehát elég soknak tűnik a leterheltség, de jótékony hatását más területeken is kifejti.
Kívánjuk, hogy sok szép zenei élményben részesüljenek gyermekei, és általa
boldog felnőttekké váljanak.

