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Kedves Szülők! 
 

Örömmel értesítjük, hogy iskolánkban lehetőség nyílik hangszertanulásra. Az alsóbb 
évfolyamokban szolfézs és furulyatanulással lehet megalapozni a zenetanulást. Kedvező, hogy 
intézményünkön belül megoldható a zenei nevelés, zeneiskolai tanáraink segítségével később 
kórusban, fúvószenekarban, vagy valamilyen kamaracsoportban is felléphetnek tanítványaink.  
Kedvező továbbá, hogy a zeneiskolai órákra nem kell a szülőnek elvinni a gyermeket, kollégáink 
szervezetten kísérik a gyerekeket a zeneiskolai foglalkozásokra. 
 

Pár érdekességgel szeretnénk a zenetanulás fontosságát bemutatni: 
 

 fejlődik a gyermek hallása, ritmusérzéke, kommunikációs készsége, a memóriája, 

 a jobb és bal agyfélteke komplexen fejlődik, a gyermek érzékenyebbé válik környezete 
iránt, 

 a hangszeres Tanárokkal személyes kapcsolat alakul, 

 rendszeres időbeosztás tanulható, 

 iskolai eseményeken, ünnepeken szereplési lehetőség nyílik a zenekarral, kórussal, 
kamaramuzsikával, egyéni fellépéssel közreműködni, részt venni, 

 a gyermek zenei tehetsége kibontakozhat! 
 

A törvényi előírásoknak megfelelően zeneiskolánkban felvételi meghallgatást tartunk. Aki a 
felvételi meghallgatáson sikeresen teljesítik a feladatokat, azok a tanulók a következő tanévtől 
megkezdhetik zeneiskolai tanulmányaikat. A felvételi meghallgatáson, az idei tanév folyamán 
elsajátított zenei ismeretekre leszünk kíváncsiak. A felvételi meghallgatás eredményéről írásban 
tájékoztatjuk a jelentkezőket. 
 

A felvételi meghallgatás időpontját 
 a járványhelyzet függvényében később határozzuk meg. 

 

Zeneiskolai tanulmányokkal kapcsolatos fontos információk: 

 A foglalkozások csoportos és egyéni órák keretében történnek. 

 Heti 2*45 perc csoportos óra: szolfézs, heti 2*30 perc hangszeres foglalkozás. Zeneiskolai 
órák a délután kerülnek megszervezésre, órabeosztásra szeptemberben kerül sor. 

 Zeneiskolai oktatás, térítési díj ellenében vehető igénybe. 

 A térítési díj összege tanulmányi átlagtól függően 12.000 Ft/félév – 14.000 Ft/félév 
között mozog. 

 Későbbiekben választható hangszerek: fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, 
tenorkürt, tuba. Zongora és ütő hangszerekre a magas számú jelentkezések miatt 
várólistát alakítottunk ki. 

 

Kérjük, ha zeneiskolai oktatásban szeretnék gyermeküket részesíteni, akkor a küldött 
„Jelentkezés zeneiskolai felvételi meghallgatásra” című lapot április 30-ig küldjék el email-
ben Bogáthy Gábor email címére: bogathygabor@gmail.com. 
 

Várjuk gyermekeiket szeretettel: 
Bogáthy Gábor 

Kaposvár, 2020. március 31. 
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