
 
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

(Tarjani Bilinguale Grundschule mit Kunstprofil – Tarjani Bilingual Primary School with Art Education) 
6723 SZEGED, Építő u. 9/A.  OM 029643 

 
JELENTKEZÉSI LAP AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS TÁNCMŰVÉSZETI ÁGÁNAK BALETT 

TANSZAKÁRA A 
2020/2021 tanévre 

 

 

1. Jelentkező tanuló:  Beírási napló száma*: ........ (iskola tölti ki) 

- neve:  ...............................................................................  

- születési helye és ideje:  .......................................................................   

- anyja születéskori neve: .......................................................................   

- lakcíme:  ................................................................................................  

-tartózkodási helye:……………………………………………………………………………. 

-  TAJ száma: .............................. oktatási azonosító: ..............................  

- állampolgársága: magyar/egyéb: .........................................................  

nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcím és a tartózkodásra 

jogosító okirat megnevezése ............................................................ száma:  ............  

 

2. Szülő (törvényes képviselő)  

- neve:  ....................................................................................................  

- telefonszám:  .......................................  e-mail:  ...................................  

 

3. Az évfolyam, melyre a felvételét kéri: ……………………………………………………..  

 

Szülői nyilatkozat 
 

4. Szülőként /gondviselőként kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti 

iskolába 

                                      RÉSZT VESZ / NEM VESZ RÉSZT  művészeti képzésben. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 



 
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

(Tarjani Bilinguale Grundschule mit Kunstprofil – Tarjani Bilingual Primary School with Art Education) 
6723 SZEGED, Építő u. 9/A.  OM 029643 

Amennyiben részt vesz, a másik intézmény 
 
- neve:  ...............................................................................................  

- címe:  ...............................................................................................  

- művészeti ág/tanszak/évfolyam megnevezése:  ............................   
 
- térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:………… 

 
- tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vett heti foglalkozások száma:……….. 

 
 

5.  Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 2020/2021. tanévben az alapfokú 

művészetoktatás táncművészeti ágának balett tanszakán az alábbi díjfizetéssel kívánom a 

művészeti képzést igénybe venni a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában: 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN / TANDÍJFIZETÉSSEL 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díjfizetéssel gyermekem csak egy 
intézmény egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást. 
 
6. Nyilatkozom, hogy (a megfelelő rész aláhúzandó) 

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

 
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a 
valóságnak. 
 
 
Szeged, 2020. ........................  hó ......  nap 
 
  
 ……………………………………………. 
 szülő (jelentkező) aláírása 
 

 


