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Tisztelt Szülők, kedves jelenlegi, s leendő Növendékeink! 
 
A 2022/2023-as tanévre való jelentkezés az alábbiak szerint fog megvalósulni: 
 

1. Jelenlegi növendékeinknek:  
 

Alapfokú Művészeti Iskolánkba a 2021/2022-es tanévben már hozzánk járó diákok részére a 
szaktanárok az órákon kiosztják a jelentkezési lapokat. 

Ezeket kérjük, hogy hiánytalanul kitöltve hozzánk vissza legkésőbb  
2022. ÁPRILIS 8-IG A SZAKTANÁROKNAK! 

 
Ezen diákok jelentkezése ezennel lezárul, nekik további teendőjük a térítési díj/tandíj befizetése lesz, 
amelyről a szaktanárok fognak értesítést küldeni! 

 
2. Leendő növendékeinknek: 

 
TANSZAKAINK: 
- Zeneművészeti tanszakok:  

o Klasszikus zenei tanszakok: cselló, gitár, nagybőgő, zongora 
o Népzenei tanszakok: citera, ének, furulya, hegedű, klarinét 

- Képző- és iparművészeti tanszakok: rajz és festészet, kerámia, textília 
- Színjáték tanszak 

 
ISKOLANYITÓGATÓ: 
2022. ÁPRILIS 4. (hétfő) 16:00 
Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket egy kis hangszersimogatóval egybekötött 
bemutatkozásra, ahol a hangszereken túl, megismerhetik további tanszakainkat, és a tanárokat is! J 
(Kérjük, hogy egy-egy szülő kísérje/képviselje gyermekét.) 
 
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: 
2022. ÁPRILIS 5. (kedd) 17:00 
Ezen eseményen megismerhetik iskolánkat, s feltehetik kérdéseiket. 
 
ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS, ILLETVE FELVÉTELI: 
2022. ÁPRILIS 26-27. (kedd – szerda) 14:00-17:00-ig az ürömi József Nádor Általános Iskola 
hátsó, vaskapu felöli oldalán!  
 

o Ebben a két napban várunk mindenkit, aki a 2022/2023-as tanévben szeretne csatlakozni 
művészeti iskolánk valamely tanszakához! 
 

o Kérjük, hogy gyermeküket csupán egy szülő kísérje el, továbbá kérjük, hogy a jelentkezési 
lap kitöltéséhez szükséges papírokat (pl.: OM azonosító szám, TAJ szám) hozzák magukkal! 
 

o A felvételin egy kötetlen és jó hangulatú beszélgetés mellett, egy rövid „ritmikus taps 
játékra”, valamint egy, a gyermek által kedvelt dalocska eléneklésére kerül sor!  

 
A felvételit követően, minden diákot értesíteni fogunk e-mailben a felvételi sikerességéről (a nem 
felvett hallgatókat is értesítjük majd), illetve a további teendőkről! 



 
További információkat olvashatnak iskolánkról a www.urommuveszeti.com weboldalon! 

 
 

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 
 

Szeretettel várunk mindenkit a 2022/2023-as tanévben is! 
 

Tisztelettel: 
Binder Norbert 

 
Intézményvezető-helyettes 
Alapfokú Művészeti Iskola 

 
www.urommuveszeti.com 

urommuveszeti@gmail.com  
Facebook: @Művészeti iskola Ürömön 


