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AMI 

JELENTKEZÉSI LAP  
   2020/2021-as tanévre 

Alapfokú művészetoktatásra- 
 növendékek számára 

 

Jelentkező neve:……………………………………………………………………………. 

Hangszere: …………………………………………………………………………………… 

Főtárgy tanára: ……………………………………………………………………………….. 

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:...............................................................................................................

  
Tanuló oktatási azonosító száma:   
 
Jelentkező TAJ száma:……………………………………………………………………….. 
 
Anyja leánykori neve:...............................................................................................................
  
Anyja telefonszáma:.................................................................................................................
  
Apa (gondviselő) neve:............................................................................................................
  

Apa (gondviselő) telefonszáma:............................................................................................... 

Eltartott testvéreinek száma:.....................................................................................................
  
Lakcíme:...................................................................................................................................
  
E-mail:……………………………………………………………………………………….. 
Melyik iskolába jár a 2020/21-es tanévben:.............................................................................
  
Hányadik osztályos lesz a 2020/2021-es tanévben az iskolájában?.........................................
  
Tanult e zenét, ha igen mikor? ……………………………………………………………….   
 
Fordítson!  *A jelentkezési lapot olvashatóan, tollal kérjük kitölteni. 18-éven aluliak a 
jelentkezési lapot nem írhatják alá. 
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AMI 

  
 

NYILATKOZAT 
2020 / 2021-es tanév 

(Kitöltés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbiakat!) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendeletének 18. § (2) bekezdése értelmében „... Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási 
intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészetoktatási intézményben több művészeti 
képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell 
arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díjfizetési kötelezettség mellett..." 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16. § (3) pontja értelmében térítési díj ellenében igénybe vehető 
szolgáltatások: „az alapfokú művészetoktatási intézményben - ... egy művészeti képzésben való részvétel esetén,..." 

 EGY TANSZAKOSOK: 
  
Szülőként (gondviselőként), kijelentem, hogy gyermekem a Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni 
Alap-és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és Táncművészeti Szakgimnáziuma, Ének-Zene Gimnáziumon kívül 
másik alapfokú művészetoktatást folytató intézményben, illetve a jelen Intézményben más tanszakon nem vesz részt* 
művészeti képzésben. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a jelentkezéssel és a beiratkozással 
Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és 
Táncművészeti Szakgimnáziuma, Ének-Zene Gimnáziummal tanulói jogviszonyt létesített 2020. szeptember 1-től 2021. 
augusztus 31-ig.  
Budapest, 2020. szeptember 1. 

                             ……………………………. 
     Szülő (gondviselő) aláírása 

  
KÉT TANSZAKOSOK: 

  
Szülőként (gondviselőként), kijelentem, hogy gyermekem Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni 
Alap-és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és Táncművészeti Szakgimnáziuma, Ének- Zene Gimnáziumon kívül 
másik alapfokú művészetoktatást folytató intézményben, illetve a jelen Intézményben más tanszakon is részt vesz* 
művészeti képzésben, így térítési díjfizetési kötelezettség mellett veszem igénybe a foglalkozásokat. Szülőként 
(gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a jelentkezéssel és a beiratkozással  
Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és 
Táncművészeti Szakgimnáziuma, Ének-Zene Gimnáziummal tanulói jogviszonyt létesített 2020. szeptember 1-től 2021. 
augusztus 31-ig.                                                                                                            
Budapest, 2020. szeptember 1. 

                             ……………………………. 
           Szülő (gondviselő) aláírása 

 
MÁSIK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÉSI INTÉZMÉNYBEN TANUL: 

 
Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy mivel gyermekem másik alapfokú művészetoktatási intézménynek tanulója, és 
térítési díjfizetési kötelezettség mellett veszem igénybe a foglalkozásokat, a Bocskai István Református Oktatási Központ 
– Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium, Ének Zene 
Gimnáziumon illetve a jelen Intézményben más tanszakon is részt vesz* művészeti képzésben, így térítési díjfizetési 
kötelezettség mellett veszem igénybe a foglalkozásokat. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a 
jelentkezéssel és a beiratkozással a Bocskai István Református Oktatási Központ – Egressy Béni Alap-és Középfokú 
Zeneművészeti, Színművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium, Ének Zene Gimnáziummal tanulói jogviszonyt létesít 
2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig. 
Budapest, 2020. szeptember 1. 
                                                                                                             ….…………………………….. 

                                          Szülő (gondviselő) aláírása 
 


