2.sz. melléklet

Jelentkezési lap a
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolába
(9970 Szentgotthárd Deák Ferenc u. 1)
2021/2022 tanév
1. Jelentkező tanuló:
neve:………………………………………………………………………………………………….
telefonszáma:……………………………………e-mail címe: ...…………………………………..
- neme: lány, fiú
- születési helye és ideje:………………………………………………………………………..........
- lakcíme:……………………………………………………………………………………….….....
- tartózkodási helye:…………………………………………………………………………..………
- állampolgársága : magyar
egyéb: ………………………………………………………………………….
- anyanyelve: …………………………………………………………………………………...........
- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:………………………………………….........
- társadalombiztosítási azonosító jele:………………………………………………………………..
- oktatási azonosító száma:………………………………………………………………………......
2. Apa (törvényes képviselő)
- neve: …………………………………………………………………………………………………………..
- telefonszáma:…………….……………………..e-mail címe:………………………………………………...
- lakcíme:………………………………………………………………………………………...........................
- tartózkodási helye:………………………………………………………………………………......................
3. Anyja
- hivatalos neve: …………………………………………………..…………………………………………….
- születéskori neve: ……………………………………………………………………......................................
- telefonszáma:…………….……………………..e-mail címe:………………………………………………...
- lakcíme:………………………………………………………………………………………………………..
- tartózkodási helye:…………………………………………………………………………………………….
4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: (a megfelelő aláhúzandó / kitöltendő)
a. Zeneművészeti ág – szolfézs főtanszak
b. Zeneművészeti ág……………………………………….. hangszer
c. Képző- és iparművészeti ág: Képzőművészeti tanszak / Grafika - festészet tanszak
Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:……………………..

5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét teljesíti a 2021/2022-es
tanévben:
………………………………………………………………………………..…………….
- évfolyam száma (2021/2022) …………
6. Jegyzet, megjegyzés: Beírási napló száma:*……………………………………...... * Az intézmény tölti ki.
7. A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában a
- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások megnevezése: ………..................................
- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások megnevezése: ……….....................…………….
8. Nyilatkozat a kötelezően választandó / szabadon választható tantárgyról
Zeneművészeti ágon szolfézs tárgyból előrehozott művészeti alapvizsgával rendelkező tanulók számára
kötelezően kitöltendő!





Fúvószenekar
Vonószenekar
Kórus
Zenetörténet (minimális létszám 7 fő esetén)

9. Alulírott nyilatkozom, hogy




gyermekem hátrányos helyzetű
gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

10. Alulírott nyilatkozom, hogy a takacsjenoami.hu honlapon az iskola Házirendjét elolvastam, és az
abban foglaltakat tudomásul vettem.
11. Tudomásul veszem, hogy a művészeti iskolába való beiratkozás egy teljes tanévre szól. Az órák
nem látogatása nem mentesít az egész éves térítési- és tandíj befizetése alól, melyet az iskola által szabott
időben és módon kell megfizetni.
……………………………., 2021. ………………….…. hó ……… nap
……………………………………...
aláírás

Szülői nyilatkozat a 2021/2022. tanévre
Iskola megnevezése:
Tanuló neve:
Tagozat:

tantárgy:

tanszak:

Szül. hely, idő:
Állandó lakhely
Tartózkodási hely
A tanuló oktatási azonosító
száma:
Szülő
neve:

(törvényes

képviselő)

Tel. szám:

Anyja születéskori neve:

Tel. szám:

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolában művészeti
képzésben: (a megfelelőt x-szel jelölje!)
részt vesz

nem vesz részt

Amennyiben részt vesz
a másik iskola megnevezése:
címe:
művészeti ág/tanszak/évfolyam:
térítési díj fizetése ellenében igénybe
vett heti foglalkozások száma:
tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe
vett heti foglalkozások száma:
2. Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 2020/21-es tanévben A / B tagozat ……………..…… évfolyamon
……………… művészeti ágon ………………………………. tanszakon az alábbi díjfizetéssel kívánom a
művészeti képzést igénybe venni a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában: (jelölje x-szel)
térítési díj ellenében

tandíjfizetéssel

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díj fizetésével gyermekem csak egy intézmény
egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást.
…………………………. 20…… …….. hó …….. nap
……………………………………………
szülő (jelentkező) aláírása

Adatvédelmi Nyilatkozat

Alulírott

…………………………………………………………….

(szülő,

gondviselő,

gyám)

hozzájárulok ahhoz, hogy a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola által
………………………………………………….. nevű gyermekemről készített képek, felvételek
megjelenhessenek a médiában, az iskola faliújságjain és elektronikus felületein.
Tudomásul veszem, hogy a gyermekemről vagy munkájáról készült felvétel nyilvánosságra hozatala
előtt, az elektronikus KRÉTA e-ügyintézés felületen hozzájárulási nyilatkozatot is szükséges kitöltenem.

Szentgotthárd, 2021. …………………………………………..

…………………………………………….
aláírás

