Letölthető tájékoztató – Moderntánc tanszak
a Kék Madár Táncműhely tanévének rendjéről
Beiratkozás
A 2018/19-es tanévre a beiratkozás időpontja 2018. szeptember első hete.
A beiratkozási lapok leadásának határideje 2018. szeptember 10.

Tandíjfizetés
A fizetés módját beiratkozáskor kell kiválasztani!
A Képesség-és Tehetségfejlesztő Magániskola Kék Madár Táncműhely Kihelyezett Tánctagozat beiratkozott
növendékeinek
Éves tandíj: 8000Ft (más művészeti oktatásban is részesülő tanulóknak 30000Ft)
Az első féléves tandíj befizetésének határideje 2018. október 12.
A második féléves tandíj befizetésének határideje 2019. január 11.
A Kék Madár Táncműhely, művészeti egyesület (SzeretFilm Stúdió Egyesület) tagjainak (havidíjas
növendékek)
Havidíj:
óvodások- előkészítő
heti egy alkalom: 3500 Ft
heti két alkalom: 6000 Ft
Pénteki foglalkozás és plusz órák (fejlesztés, próbák) egyeztetés szerint: 4000 Ft
Óradíj külsős növendékeknek
Egy-egy csoportos foglalkozás alkalom szerinti részvételi díja: 1000Ft/óra
Az iskola hatékony és jó működése érdekében, a tandíjakat kérem, időben fizessék be! Köszönöm.

Hiányzások
A havidíjat fizető növendékek esetén a hiányzásokat csak orvosi igazolás felmutatásával tudjuk
beszámítani a következőképpen:
Egy hetes hiányzás esetén
a tandíj 100%-a fizetendő
Két hetes hiányzás esetén
a tandíj 75%-a fizetendő, a következő havi tandíjból.

A tanév rendje
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig, második féléve 2019. június 14-ig tart.
Első tanítási nap
Veszprém: 2018. szeptember 11.
Herend: 2018. szeptember 10.
Szünetek
Őszi szünet: 2018. október 26. – november 5.
Téli szünet: 2018. december 21. – 2019. január 3.
Tavaszi szünet: 2019. április 17. – 24.
A naptár szerinti piros betűs ünnep szünnap az iskolában. Szombaton nem dolgozzuk le ezeket.

Vizsgák, nyílt órák
A moderntánc tanszakos növendékek félévi vizsgája: első félév utolsó hetében.
A moderntánc tanszakos növendékek év végi vizsgája: második félév utolsó hetében.

A növendékek félévkor és év végén vizsgabizottság előtt mutatják be az addig tanultakat. A vizsgák
nyilvánosak, a szülők és más hozzátartozók is meg tudják nézni ilyenkor, hogyan zajlanak az órák. A
vizsgákon kötelező az egyen felszerelés, amit beszerezhetnek önállóan és az iskolában is. Erről részletes
tájékoztatót adunk a beiratkozáskor. Az év végi vizsgán a részvétel kötelező!

Évzáró gála
A tanévet egy színpadi körülmények között megrendezett előadással zárjuk. A részvétel ajánlott!
Tervezett időpont: 2019. június első fele.

Kiadások
A várható kiadásokról részletes tájékoztatót adunk a beiratkozáskor.

Fogadóórák
Előzetes egyeztetés alapján az iskola tanára szívesen áll a szülők rendelkezésére.

Felszerelés
Ha a növendék leadta a kitöltött jelentkezési lapját és végleges a csoportbeosztása, akkor meg lehet
vásárolni a szükséges felszerelést. Erre van lehetőség az iskolában és önállóan is. Az órákon a következő
felszerelésre van szükség
 testre simuló, lehetőleg pamut nadrág (leggings) és pántos póló vagy dressz,
 zokni, mely nem csúszik nagyon és nem tapad.
A ruházat színe a nyílt órákon és vizsgákon fekete.

Hajviselet
Copf, csatokkal eltűzött haj.

Óralátogatás
Nem csak a nevünkben, de a működésünkben is iskola vagyunk.
Ezért kérjük, a növendékek
•
az órakezdés előtt 10-15 perccel érkezzenek meg,
•
az órákon megfelelő öltözetben és copfba kötött hajjal vegyenek részt,
•
a hiányzásokról, amennyiben lehetséges, előre tájékoztassák az órát tartó táncpedagógust.
Iskoláskorú növendékeinknek az óralátogatásról igazolást adunk, amellyel a kötelezően választható
testnevelés órákat igazolhatják.
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