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Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021/22-es tanévtől a művészetoktatást helyben, a komlóstetői iskolában a
Tiszáninneni Református Egyházkerület művészeti iskolája, a Csomasz Tóth Kálmán Református AMI fogja
működtetni. A tanulók folytathatják az előző iskolában megkezdett zenei tanulmányaikat, illetve új lehetőség
is nyílik egyéb hangszerek tanulására. Ebben a tanévben elsősorban a következő hangszerek tanítását
tervezzük – elegendő számú jelentkező esetében - beindítani: zongora, furulya, klarinét, szaxofon, gitár,
fuvola. A furulya tanulása önálló hangszerként vagy a többi fúvós tárgyat megalapozó hangszerként is
elképzelhető.
Az első osztályosok részére szolfézs csoport indul heti 2 foglalkozásban, amelyen a gyerekek játékos módon
felkészülhetnek a hangszeres tanulmányokra, amennyiben még nem kívánnak azonnal hangszert is
választani.
A grafika/festészet csoportok munkája is folytatódhat művészeti iskolánk keretein belül, a komlóstetői iskola
saját rajz szakos pedagógusának vezetésével.
Az oktatás általában a délutáni órákban történik heti 2-4 órában, gyakorlati és elméleti foglalkozások
keretében. Tanulóink félévkor és év végén számot adnak tudásukról, emellett több fellépési, verseny-, ill.
koncertlehetőséget biztosítunk számukra. Növendékeink a tanév sikeres zárását követően bizonyítványt
kapnak. Az alapképzés befejeztével művészeti középiskolába léphetnek tovább vagy iskolánk keretein belül
folytathatják tanulmányaikat.
A művészeti oktatás térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető képzés.
A térítési díj összegét – amely heti 2 órás foglalkozás esetén 3.500.- Ft/félév, heti 4 órás foglalkozás esetén
pedig 7.000.- Ft/félév – félévente kell befizetni. A két tanszakos tanulók (zene és képzőművészet) tandíjat
fizetnek, amelynek kedvezményes összege 10 ezer Ft/félév a zene melletti grafika/festészet tanszakra.
A hátrányos helyzetű tanulók térítési díjfizetés nélkül vehetik igénybe az oktatást, ezeken kívül további
kedvezményeket tud iskolánk biztosítani a rászorulóknak (pl. nagycsaládosoknak, Gyvk, tartós betegség
esetén).
Amennyiben szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen a művészeti oktatásban, iskolánk honlapjáról
www.csomasz.tirek.hu letölthető a 2021/2022-es tanévre érvényes beiratkozási lap, melyet elektronikus
úton iskolánk email címére várunk vissza 2021. május 10-ig. iskola@csomaszzisk.t-online.hu
Fent említett honlapunkon olvashatnak iskolánk történetéről, a névadónkról, és bepillanthatnak az iskolánk
életéről szóló eseményekbe. Facebook oldalunkon videókat is találnak növendékeink szerepléseiről.
https://www.facebook.com/Csomasz
A fenti beiratkozási határidőnél sokkal korábban várjuk előzetes érdeklődésüket, hogy az igényeket
felmérve a szükséges előkészületeket elvégezhessük.
Ezért kérjük, hogy a https://forms.gle/uoV6DrnsiDZVt71WA linken található űrlapon március 15-ig
jelezzék azt, ha érdeklődnek valamelyik tanszak iránt.
Szeretettel várjuk a leendő növendékeket! Áldást, békességet kívánva üdvözlettel:
Szűcsné Farkas Zsuzsa
a Csomasz Tóth Kálmán Református AMI igazgatója

