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Térkép

Az épületek 

elhelyezkedése

Telephely:

Csokonai u.

Székhely:

Radnóti u.6.

Telephely:

Csokonai u. 14.



Székhely:

Radnóti 

utcai épület

Telephely:

Csokonai u.

Székhely:

Radnóti u.



Csokonai 

utcai épület

Telephely

Intézményvezető 

helyettes:

Saáry Piroska



Rendezvények, versenyek, 
eredmények



Iskolánk pedagógiai 

és nevelési iránya

Tehetséggondozás

Projektpedagógia

Élményközpontú 

ismeretátadás



Iskolánk pedagógiai és nevelési iránya

• Fejlesztés

• Felzárkóztatás

• Integrálás

• Érzékenyítés



Hit- és erkölcstan

Felekezetek:

❖Katolikus

❖Református

❖Hit gyülekezete

❖Baptista

❖Evangélikus

❖Görögkatolikus

❖Zsidó



ÜDVÖZLI ÖNÖKET 

AZ 

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA

A

PARTNER INTÉZMÉNYE



MŰVÉSZETI ISKOLA

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 

Iskola rendszerű oktatás

Délutáni tanórák, tantárgyak 
keretében

Szakemberek vezetésével

Követelmény és tantervi program 
alapján

Tanügyi 
dokumentáció

Értékelés és 
vizsgarendszer

Állami fenntartású 
intézmény

Térítési, illetve 
tandíj köteles

(fenntartót illeti)



Művészeti ágak, tanszakok

Képző- és 
iparművészet

• Képzőművészeti 
tanszak

• Grafika és 
festészet 
tanszak

• Szobrászat és 
kerámia tanszak

Táncművészet

• Balett tanszak

• Néptánc 
tanszak

• Társastánc 
tanszak

Színművészet

• Színjáték 
tanszak

Zeneművészet

• Citera

• Népi ének, 

• Furulya, Fuvola, 
Klarinét, Oboa, 
Szaxofon, Kürtök, 
Trombita, Harsona

• Gitár

• Hegedű, Gordonka

• Ütő

• Zongora 



Feladat ellátási helyek

Székhely 
Szebeni u. 
81.B ép.

Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI

József Attila 
Általános Iskola

József Attila 
Általános Iskola

Bíró Lajos 
Általános Iskola

Telephely 
Tököli út. 

19.

Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

Telephely 
Losonczi u. 

13.

Szilágy-ház

Telephely 

Radnóti u. 

6.

Telephely 

Kossuth L. 

u. 11.

Telephely 

Csokonai u. 

14.



József Attila Általános Iskola 

Csokonai u. 14. 

Képző- és 
iparművészet

Táncművészet

Színművészet

Zeneművészet

MŰVÉSZETI ISKOLA 

KÉPZÉSEI 



Képző- és iparművészet
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• Irányultságot ad az 
osztálynak

• Egyszerűbb órarend 
kialakítás

• A délelőtti idősávba 
is helyezhető 
művészeti 
foglalkozások

• Hosszabb távú 
elkötelezettséget 
jelent. (4. osztályig)
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• Bármely osztályból 
lehet jelentkezni az 
adott foglalkozásra.

• Rövidebb távú 
elkötelezettséget 
jelent.

• Csak délutáni 
idősávban, az adott 
időpontokból 
választható.

Vegyes csoport Rajzos osztály 



Táncművészet
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• Néptánc csoport az 
osztály tanulóiból

• Testnevelés órát 
kiváltó művészeti 
foglalkozás

• Egyszerűbb órarend 
kialakítás

• A délelőtti idősávba 
helyezhető művészeti 
foglalkozások
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• Választható: Balett, 
Társastánc tanszak -
csatlakozás a működő 
csoporthoz

• Bármely osztályból 
lehet jelentkezni az 
adott foglalkozásra.

• Csak délutáni 
idősávban, az adott 
időpontokból 
választható.

Hagyományőrző 

osztály

Vegyes 

csoportok



Színművészet
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• Csatlakozás a 
működő drámás 
csoporthoz
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• Szolfézs csoport -
helyben, vagy 
más feladat 
ellátási helyen

• Hangszer –
választástól 
függő helyszínen 

Zeneművészet



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS PROGRAMOK

• 2020. március 25. szerda 
15.00-15.45 óra néptánc

• Helyszín: Csokonai u. 14. 
tornaterem

NYÍLT 
ÓRÁK

• 2020. március 30. hétfő 
16.30 órától és 17.15 
órától

• Helyszín: Csokonai u. 14.

FELMÉRÉS 
"Rajzos" 

osztályba



ÖSSZEFOGLALÓ AZ IDŐPONTOKRÓL 

Tájékoztató

2020. március 10.

Nyílt óra

néptáncos

2020. március 25.

Felmérés

Rajz osztályosoknak

2020. március 30.

Felmérés alapján 
javaslat 

közzététele – rajzos 
osztály

Beiratkozás az osztály 
keretben induló 

képzésekre

2020. április

Elérhetőségek:

Szigetszentmiklósi Ádám Jenő 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
Művészeti Iskola Intézményegység

Szigetszentmiklós, Szebeni utca 

81. B ép.

miklosi.ami@gmail.com

06 24 515 505

Regisztráció:

06 24 515 508

REGISZTRÁCIÓ





A 2020/2021. tanévben induló        

1. osztályokról

- átmenet az óvoda és iskola között 

- szempont az érdeklődés és egyéniség

- az osztály irányultsága

- kompetenciák fejlesztése



1. a osztály

Irányultság:

Logikai

Osztályfőnök:

Fenyvesi-Novák Liliána

Társtanító:

Galántai Tamás





1. b osztály

Irányultság:

Öko-természetismeret

Osztályfőnök:

Kellner Sándorné

Társtanító:

Gergely Szilvia





1. c osztály

Irányultság:

Rajzos (művészeti iskola)

Osztályfőnök:

Nagy Anikó

Társtanító:

Bacsó Józsefné

Specialitás: művészeti iskola 
órái csoportbontásban az 
általános iskola óráival
(+ órakeret a művészeti iskola óráiból)

Szaktanár: a művészeti 
iskola tanára





1. d osztály

Irányultság:

Hagyományőrzés-néptánc

Osztályfőnök:

Dömötör-Szelecki Viktória

Társtanító:

Simon Edit

Specialitás: heti két testnevelés 
órán néptánc (szülői igény szerint)

Szaktanár: Hidvégi Éva,
Szakálos Kitti





A választott osztályba kerülés



 A beíratáshoz szükséges 
dokumentumok az iskola 
honlapjáról letölthetők:

szigja.hu

:

jaiskola@szigja.hu

06 24/530-860

Iskola honlapja:

szigja.hu



 A 2020-es évben a „Beiratkozás általános iskolába” elnevezésű elektronikus folyamat csak segíti, de 
nem váltja ki teljes egészében a gyermek személyes beíratását, 

 a szülő/gondviselő személyes megjelenése szükséges!!!

 1. eset: a szülőnek/gondviselőnek egyetlen intézmény Kréta felületéhez sincs belépési lehetősége. Ekkor 
a rendszer felajánlja, hogy hozzon létre egy ideiglenes felhasználót. Ezt követően a szülő megkezdheti 
a felület feltöltését.

 2. eset: a szülőnek/gondviselőnek már van valamely intézményhez gondviselői belépési lehetősége, és a 
leendő elsős gyermekét is ugyanabba az intézménybe szeretné íratni. Ekkor használhatja, már meglévő 
azonosítóját, és jelszavát és megkezdheti a beíratás folyamatát az adott intézménybe

 3. eset: a szülőnek/gondviselőnek már van valamely intézményhez gondviselői belépési lehetősége, de 
leendő elsős gyermekét másik intézménybe szeretné íratni. Ekkor létre kell hoznia ideiglenes felhasználót 
és csak azzal kezdheti meg az adatok felvitelét az eltérő intézmény(ek)be.

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Az általános iskolai beiratkozás 
elektronikus ügyintézési modulja:

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


Első szülői értekezlet:

2020. 06. 02. kedd 17 óra

Helyszín: Csokonai utcai épület

Ismerkedős délután a leendő tanítókkal

- KAKAÓPARTY- megbeszélés szerint



 A fenntartó honlapján a beiratkozással 

kapcsolatos információk folyamatosan 

elérhetőek.




