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SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Szakmai érettségi végzettséget adó képzés (9-13. évfolyam)
Feladatellátási hely: 006
Ágazat

Szakmacsoport
Művészet

Kódszám

Képzési
forma

A képzés
időtartama
(tanév)

Előadóművészet

Szórakoztató zenész II.
(énekes szólista
szakmairány)

0013

nappali

4+1

Előadóművészet

Szórakoztató zenész II.
(fafúvós szakmairány)

0014

nappali

4+1

Előadóművészet

Szórakoztató zenész II.
(rézfúvós szakmairány)

0015

nappali

4+1

Előadóművészet

Szórakoztató zenész II.
(húros/vonós szakmairány)

0016

nappali

4+1

Előadóművészet

Szórakoztató zenész II.
(billentyűs szakmairány)

0017

nappali

4+1

Előadóművészet

Szórakoztató zenész II.
(ütős szakmairány)

0018

nappali

4+1

Előadóművészet

táncos II. (kortárs-, modern
táncos szakmairány)

0021

nappali

4+1

Felvehető
létszám
(fő)

32 fő

Szükséges iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

Integrált felkészítés

A jelentkezés módja és
határideje

Meghallgatás

Felvételi döntés alapja

A felvételi vizsgák tervezett
helye és ideje
A felvételről való értesítés
módja és ideje
A képzés kezdete
Oktatott idegen nyelv
Oktatott
természettudományos tárgyak

Általános iskola 8 osztály
Zenei előképzettséget nem igényel.
Táncból alkalmasság
Mindkét
szakképzésnél:
Egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Enyhe fokú értelmi fogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartási zavarral) küzdő tanulók felkészítése.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. számú
mellékletének megfelelően 2021.02.19-ig.
Szórakoztató zenész hangszeres: Meghallgatás,
elbeszélgetés, készségfelmérés. Két különböző
stílusú dal bemutatása.
Szórakoztató
zenész
énekes
szólista:
Meghallgatás, elbeszélgetés, készségfelmérés. Két
különböző stílusú dal és egy népdal bemutatása.
Táncos: A táncművészeti képzésre alkalmas
fizikai állapot és kreativitás. Két különböző stílusú
tánc bemutatása.
A felvétel feltétele a művészeti képességek,
készségek megléte.
Általános iskolai tanulmányi eredmények:
A 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos
félévi eredmények. (magyar nyelv, magyar
irodalom,
történelem,
idegen
nyelv)
tantárgyakból)
1143 Budapest, Gizella út 37.
Szórakoztató zenész: 2021.02.26. 11 órakor
Kortárs,- modern táncos: 2021.02.26. 14 órakor
Írásban értesítjük az iskolát és a tanulót
2021. április 30-ig.
2021. szeptember 01.
A tagozaton kötelezően oktatott idegen nyelv az
angol
9. évfolyamon komplex természettudományos
tárgy

A tanulmányokat záró vizsga
Érettségivel megszerezhető
szakképesítés
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja

Egyéb fontos tudnivalók

10-12. évfolyamon ének-zene, informatika vagy
földrajz választható
5. év végén érettségi vizsga;
5. év végén szakmai vizsga
Előadóművészeti program- és projektszervező
Biztosított
Kortárs,- modern táncos: 2020. 11.05. 14 órakor
Szórakoztató zenész: 2020.11.05. 11 órakor
Oktatott szakmák: Szórakoztató zenész II.
Kortárs,- modern tánc II.
Intézményünk profilja, a könnyűzenei tanszakok
és a kortárs-modern tánc oktatása. A Premier
Művészeti
Szakgimnázium
és
Alapfokú
Művészeti Iskola Budapesti Tagintézmények
célja, olyan elméleti és gyakorlati ismeretek
oktatása, amelyek felkészítik a tanulót a szakmai
követelmények teljesítésére, képessé teszik a
középfokú,
emeltszintű
és
felsőfokú
szakképesítéssel
betölthető
munkakörök
ellátására.
Szakgimnáziumi kerettantervek
Tanulmányi terület: Művészet
Művészeti szak:
Szórakoztató zenész II. – könnyűzenei
tanszakok: ének, gitár, basszusgitár, dob,
billentyűs hangszerek: zongora, szintetizátor;
szaxofon, trombita;
Megj.: A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett
kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos
4 0215 08 szakképesítés megszerzése.
Táncos II. – kortárs,- modern táncos;
Megj.: A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett
kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos
4 0215 09 szakképesítés megszerzése.

