
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



A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola  közös igazgatású intézményként két oktatási feladatot lát el:

• a nyolc évfolyamos általános iskola a közismereti tárgyak oktatását, 
• a tizenkét évfolyamos művészeti iskola pedig, választható formában, 

az alapfokú művészetoktatást képző- és iparművészet, színművészet, 
táncművészet, zeneművészet ágakban.

A két egység együttműködése lehetőségeket nyújt a tanulók számára a 
készségek, képességek sokoldalú fejlesztésére, felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra, szakirányú továbbtanulás támogatására.



ÁLTALÁNOS ISKOLA

Elérhetőség: Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81/b
Telefon: +36/24-515 505, +36/20 427-4090

E-mail cím: iskola@ajti.hu



Az általános iskola 
intézményegység a 

Szebeni utca 81/b alatt 
található.

Tagintézmény:
Radnóti u.

Igazgató:   

Zilling Ibolya

Igazgatóhelyettesek:

Szabó Péterné

Pál Norbertné

Fogarasiné
Markstein Beáta



Az iskola szolgáltatásai

Fejlesztő pedagógus Szakkörök: 
informatika, 
idegennyelv, 
újságírás, 
sport, öko,  
stb.

Védőnő Iskolaorvos Főzőkonyha Gyógytorna

Pszichológus



Általános iskolai tanórák

Általános iskolai tanórák

Művészeti 
iskolai 

foglalkozások

Napközis 
foglalkozások

Művészeti iskolai 
foglalkozások a 

„közös” 
csoportoknak

Délutáni 
foglalkozások (pl. 

iskolai szakkör, 
korrepetálás)

8.00 – 10.00

10.00 – 13.30

13.30 - 16.00

Az általános iskola és a művészeti iskola közös működési rendje

Drámás, zenei osztály
Tánc/testnevelés

Minden egyéni és 
művészeti csoport

16.00 - Ügyelet



Rendezvények, versenyek, eredmények



Ének-zene emeltszintű oktatás,
kórus



Hit- és 
erkölcstan

Felekezetek:

 Katolikus

 Református

 Hit gyülekezete

 Baptista

 Evangélikus

 Görög katolikus

 Zsidó



MŰVÉSZETI ISKOLA 
intézményegység

Székhelye (az iskola épülete):
Szigetszentmiklós,

Szebeni u. 81/b

Intézményegység-vezető:

Lakatosné Sárkány Júlia

Helyettesek:

Bokros Borbála

Kincses Edit

Képző- és 
iparművészet

Táncművészet

Színművészet Zeneművészet



Miért ajánljuk a művészeti iskola képzéseit?

A művészetoktatás eszközeivel az érdeklődő gyerekek jól motiválhatók az
ismeretszerzésre, a testi, lelki fejlesztésre.

A sokoldalú tanulási folyamat a kedvelt tevékenységen keresztül
valósulhat meg, hiszen ami iránt érdeklődik, amit szeret csinálni - legyen
az rajz, tánc, színjáték, zene, vagy több terület egyszerre - az játék,
kikapcsolódás számára.

Az itt elsajátított, főleg gyakorlati ismeretek, tapasztalatok, az élet minden
területén hasznosulnak. Nem a művészképzés a fő cél, hanem a művészeti
tevékenységeken keresztüli személyiségfejlesztés.



A MŰVÉSZETI ISKOLA, AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 
JELLEMZŐI 

Iskola rendszerű oktatás

Délutáni tanórák, tantárgyak keretében

Szakemberek, művésztanárok vezetésével

Követelmény és tantervi program alapján

Képességfejlesztés, 
tehetséggondozás a 

művészetek 
eszközeivel

„Minden gyerek művésznek születik. 

A probléma művésznek maradni, 
miközben felnővünk.„

Picasso

Térítési díjas oktatás

Zene 11000 Ft 

/félév/heti 4 tanóra

Képzőművészet, tánc, 
színjáték 12000Ft

/félév/heti 4 tanóra



Képző- és iparművészeti ág

Tanszakok:

Képzőművészeti tanszak – ezzel kezdődik 

a képzés – rajzolás, festés, különböző 

technikák, eszközök megismerése, 

használatuk elsajátítása, kerámia, grafika, 

textil munkák.

Grafika és festészet tanszak, Szobrászat 

és kerámia tanszak – választható 

szakirányok az alapozás után. 



Színjáték tanszak – a dráma és színjáték 

tantárgy keretében sokféle játék 

tanulásával kezdődik a képzés. 

Önmaguk és mások megismerése, az 

érzelmek kifejezése, társas kapcsolatok 

építése, szituációk átélése, eljátszása a cél. 

Később a folyamat a színjátszás felé halad, 

lehetőség lesz új, kiegészítő tantárgyak 

választására (Beszéd és vers, Mozgás és 

tánc, Zene és ének).

Színművészet



 Balett tanszak

 Társastánc tanszak

 Néptánc tanszak

- mindhárom tanszakon az életkornak 

megfelelő mozgáskoordinációt, 

koncentrációt, állóképességet, ritmusérzéket, 

tér- és formaérzéket fejlesztő játékokkal, 

gyakorlatokkal készítik elő a tánckoreográfiák 

tanulását és művészi előadását, valamint 

megismerik a mozgás kapcsolatát a zenével.

Táncművészet



 Fafúvós

 Rézfúvós

 Akkordikus

 Billentyűs

 Pengetős

 Vonós

 Vokális

 Kamarazene

 Zeneismeret

Az egyéni hangszerrel való ismerkedést 

és a hangszeres képzés alapjait a 

csoportos szolfézs oktatás egészíti ki, 

fejlesztve a hallást és ritmusérzéket, 

ismereteivel lehetővé téve a zene 

könnyebb megértését, elemzését.

Az alapok elsajátítása után lehetőség 

nyílik kamarazenélésre, zenekarban 

való részvételre, megtapasztalva ezzel 

az együtt zenélés örömét.

Zeneművészet



A 2021/2022. tanévben induló        
általános iskolai 1. osztályokról



Öt 1. osztályt indít 
az iskola a 

következő tanévben



1.a osztály: általános képzésű

1.é osztály: általános képzésű 
Irányultság: ének-zene

1.c osztály: általános képzésű 
Népi hagyományok - néptánc

1.b osztály: általános képzésű 
Irányultság: öko

1.d osztály: általános képzésű 
Irányultság: dráma

Induló 1. osztályok



Az általános iskola és a művészeti iskola együttműködése
lehetőségeket nyújt arra, hogy az azonos érdeklődési körű
kisgyermek egy-egy általános iskolai osztályba kerülhessenek.

Az általános képzés mellett így lesz egy közös érdeklődési terület –
legyen ez a képzőművészet, tánc, színművészet, vagy zene –
amiben motiváltak, ezáltal könnyebben, hatékonyabban
fejleszthetők a tanulók.

1.c osztály: általános képzésű 
Népi hagyományok - néptánc

1.d osztály: általános képzésű 
Irányultság: dráma

Leendő 1. osztályok, 
ahol a művészeti iskola biztosítja az irányultságnak megfelelő képzést

1.é osztály: általános képzésű 
Irányultság: ének-zene



Iskolánk lehetőséget biztosít, az általános és művészeti képzés közös
szervezésével arra, hogy a szülők megtalálják azt az iskolai osztályt,
művészeti csoportot, ahol a leginkább támogatottnak látják gyermekük
fejlődését.

Milyen módon lehet igénybe venni a művészeti képzést? 

 az általános iskola együttműködésével

 vagy önmagában 



Lehetőségek a művészeti képzésben való részvételre 1 

Jellemzői

Irányultságot ad az osztálynak.

Egyszerűbb órarend-kialakítás.

A délelőtti idősávba helyezhető művészeti 
foglalkozások.

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

„D
rám

ás” o
sztály

Művészeti oktatásra jelentkezők általános iskolai osztályba csoportosítása:
Erről a szándékról a beiratkozásnál lehet jelzést adni.

„Zen
és” o

sztály

„Néptáncos” osztály



Jellemzői

Egyszerűbb órarend-kialakítás.

A délelőtti idősávba helyezhető 
művészeti foglalkozások.

A tánc esetében testnevelés órát kiváltó 
lehetőség.

-
p

l.: b
árm

ely o
sztályb

an
„tán

co
s”, „rajzo

s” cso
p

o
rt kialakítása

Osztályoknak felajánlott lehetőség: Az általános iskolai osztályokba sorolást 
követően a művészeti iskola felméri az igényeket.

Lehetőségek a művészeti képzésben való részvételre 2



Lehetőségek a művészeti képzésben való részvételre 3
Nem specifikus, művészeti iskolás csoportok: vegyes (több osztályból, érkező tanulók)

A tanév kezdetén, az órarendek ismeretében lehet jelentkezni.

Jellemzői

Bármely osztályból lehet jelentkezni az 
adott foglalkozásra.

Rövidebb távú elkötelezettséget jelent.

Csak délutáni idősávban, az adott órarendi 
időpontokból választható.



Időpontja: 2021. április 15-16.
Részletes tájékoztatást a későbbiekben 

tesz közzé az intézmény

Az osztályba sorolás a beiratkozást követő 
időszakban történik
• a szülő kérése,
• a lehetőségek szerint tartható felmérés, 

meghallgatás,
• Intézményvezetői döntés
alapján.



Általános Iskola: 
iskola@ajti.hu

Intézmény:
06 24/515 505 

Művészeti Iskola: 
muveszeti@ajti.hu Általános Iskola:

06/20 427-4090

Művészeti Iskola:
06/30 709-4458

ajti.hu 

mailto:iskola@ajti.hu
mailto:muveszeti@ajti.hu



