
KÖSZÖNTI ÖNÖKET
A

SZIGETSZENTMIKLÓSI ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA



AZ ISKOLA SZERVEZETE
közös igazgatású, többcélú intézmény

igazgató: Zilling Ibolya

intézményegység

és    

intézményegység



ÁLTALÁNOS ISKOLA …

Elérhetőség: Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81/b
Telefon: +36/24-515 505

E-mail cím: iskola@ajti.hu



Tagintézmény:
Radnóti u.

Igazgató:   

Zilling Ibolya

Igazgató 

helyettesek:

Szabó Péterné

Pál Norbertné

Az általános iskolai 
intézményegység a 

Szebeni utca 81/b alatt 
található.



Intézményegység-vezető:

Lakatosné Sárkány Júlia

Helyettesei:

Kincses Edit

Bokros Borbála

MŰVÉSZETI ISKOLA 
intézményegység



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 

Iskola rendszerű oktatás

Délutáni tanórák, tantárgyak keretében

Szakemberek vezetésével

Követelmény és tantervi program alapján

Tanügyi 
dokumentáció

Értékelés és 
vizsgarendszer

Állami fenntartású 

Térítési, illetve 
tandíj köteles

(fenntartót illeti)



Képző- és 
iparművészet

Tanszakok:

Képzőművészeti

Grafika és festészet

Szobrászat és kerámia



Színművészet

Színjáték



Táncművészet

 Balett 

 Társastánc

 Néptánc



Zeneművészet
 Fafúvós

 Rézfúvós

 Akkordikus

 Billentyűs

 Pengetős

 Vonós

 Vokális

 Kamarazene

 Zeneismeret



Általános iskolai tanórák

Általános iskolai tanórák

Művészeti iskolai 
foglalkozások

Napközis 
foglalkozások

Művészeti 
iskolai 

foglalkozások

Délutáni 
foglalkozások (pl. 

iskolai szakkör, 
korrepetálás)

8.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 -16.30

Az általános iskolai és a művészeti iskolai foglalkozások rendje

Drámás, zenei osztály
Tánc/testnevelés

Minden művészeti 
csoport



Lehetőségek a művészeti képzésben való részvételre 

Jellemzői

Irányultságot ad az osztálynak.

Egyszerűbb órarend-kialakítás.

A délelőtti idősávba helyezhető művészeti 
foglalkozások.

Hosszabb távú elkötelezettséget jelent.
(Kilépési lehetőség: 4. évfolyam után  drámás 
osztályból.)

„D
rám

ás” o
sztály

Művészeti oktatásra jelentkezők általános iskolai osztályba csoportosítása

„Zen
és” o

sztály



Jellemzői

Egyszerűbb órarend-kialakítás.

A délelőtti idősávba helyezhető 
művészeti foglalkozások.

Testnevelés órát kiváltó lehetőség.

-
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p
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rt kialakítása

Osztályoknak felajánlott lehetőség:

Lehetőségek a művészeti képzésben való részvételre 



Lehetőségek a művészeti képzésben való részvételre 

Nem specifikus, művészeti iskolás csoportok: vegyes (több osztályból, évfolyamból érkező tanulók)

Jellemzői

Bármely osztályból lehet jelentkezni az 
adott foglalkozásra.

Rövidebb távú elkötelezettséget jelent.

Csak délutáni idősávban, az adott 
időpontokból választható.



Rendezvények, versenyek, 
eredmények



Ének-zene tagozat,
kórus



Hit- és 
erkölcstan

Felekezetek:

 Katolikus

 Református

 Hit gyülekezete

 Baptista

 Evangélikus

 Görög katolikus

 Zsidó



Az iskola működési rendje és szolgáltatásai



A 2020/2021. tanévben induló        
1. osztályokról









A beíratáshoz szükséges 
dokumentumok az iskola honlapjáról 

letölthetők:

ajti.hu

Elérhetőségek:

iskola@ajti.hu 06 24/515 505



Beiratkozás módja:

Elektronikus jelentkezés:

◦ e-Ügyintézés felületen: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap - kezdés: 2020.04.06.

◦ ha a szülőnek már van KRÉTA hozzáférése az adott iskolánál vagy külső személyként

◦ Ideiglenes felhasználóként, regisztráció után a gyermek törvényes képviselője indítja, kitöltheti
a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait, a kitöltendő nyilatkozatokat letöltheti, aláírva
feltöltheti

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap



