Útmutató a Jelentkezési lap kitöltéséhez
1) Jelentkező tanuló neve, telefonszáma, email címe /ha van/
Neme
Születési helye, ideje
Lakcíme
Tartózkodási helye /ha nem egyezik a lakcímével/
Állampolgársága
Egyéb
Anyanyelve
Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme
és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma
Társadalombiztosítási azonosító jele – TAJ SZÁM
Oktatási azonosító száma - /A tanuló diákigazolványán szereplő 11 jegyű azonosító
szám/
2) Apa / törvényes képviselő/
Neve, elérhetőségei, lakcíme,
tartózkodási helye /ha nem egyezik a lakcímmel/
3) Anya
Hivatalos neve, születési neve, elérhetőségei, lakcíme,
tartózkodási helye /ha nem egyezik a lakcímmel/
4) Tanszak, amelyre a felvételt kéri: /a megfelelő aláhúzandó, kitöltendő/
Zeneművészeti ág – szolfézs tanszak /a zeneóvodások és az előkészítő első évfolyam hangszert
nem választott növendékek jelöljék/
Zeneművészeti ág – hangszer /a tanulni kívánt hangszer megnevezése/
Képző-és iparművészeti ág: Képzőművészeti tanszak / Grafika-festészet tanszak
Képzőművészeti tanszak: Általános iskola 1-2 évfolyama
Grafika-festészet tanszak / Általános iskola 3 évfolyamától
Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:
Abban az esetben kell kitölteni, ha gyermeke más művészeti iskolában szerzett tanulmányait
szeretné elismertetni.
5) Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét teljesíti
a 2021/2022-es tanévben: /Azt az általános iskolát, középiskolát szükséges feltüntetni,
amelyben tankötelezettségét végzi gyermeke a megjelölt tanévben/
évfolyam száma - /az általános iskola, középiskola évfolyama, a megjelölt tanévben/
6) Jegyzet, megjegyzés – /Az intézmény tölti ki/
7) A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában a
Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások megnevezése:
Ebben a pontban azokat a tantárgyakat szükséges felsorolni, amelyeket gyermeke tanulni fog
az adott tanévben
Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások megnevezése:
Ezt a pontot, abban az esetben kell kitölteni, ha gyermeke zeneóvodás, kéttanszakos, elmúlt
22 éves
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)

Szülői nyilatkozat
A fejrész kitöltendő értelemszerűen minden esetben.
Iskola megnevezése: Takács Jenő AMI,
Tagozat megjelölésénél a következő lehetőségek vannak:
Fafúvós tanszak
Furulya, Fuvola, Klarinét, Szaxofon
Rézfúvós tanszak
Trombita, Kürt, Tenorkürt, Harsona, Tuba
Vonós tanszak
Hegedű, Gordonka
Billentyűs tanszak
Zongora,
Elektroakusztikus tanszak
Szintetizátor-Keyboard, Szintetizátor
Pengetős tanszak
Citera
Szolfézs tanszak
Szolfézs
Képző-és iparművészeti ág: Képzőművészeti tanszak / Grafika-festészet tanszak
Képzőművészeti tanszak: Általános iskola 1-2 évfolyama
Grafika-festészet tanszak / Általános iskola 3 évfolyamától
1.pont – A szülő minden esetben nyilatkozzon, hogy gyermeke részt vesz-e másik alapfokú
művészeti iskolában /pl: Partium AMI, egyéb művészeti iskola; vagy iskolánkon belül a
Képzőművészeti ágon és Zeneművészeti ágon is tanul/.
Abban az esetben, ha
-részt vesz: Kitöltendő az 1.pont és 2.pont is. A 2. pont kitöltésénél javaslatunk az, hogy térítési
díjat nálunk, a Takács Jenő AMI-ban fizessen gyermeke után, mivel a tandíj összege nagyon eltér
a térítési díj összegétől. Szükség esetén a további kitöltéshez segítséget nyújtunk, kérjük, keressék
gyermekük főtárgytanárát.
-nem vesz részt: a táblázat többi része üresen marad.
Dátum, aláírás kötelezően kitöltendő!
Adatvédelmi nyilatkozat értelemszerűen kitöltendő.

