
 

Jelentkezési lap  
a 

Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskolába 

 
1. Jelentkező tanuló:  

- neve: ............................................................................................................................................  - neme: lány, fiú  

- telefonszáma (szülői engedély vagy nagykorú tanuló esetén): .............................. e-mail címe: ................................................  

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

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

- lakóhelye/tartózkodási helye: .................................................................................................................................  

- állampolgársága: magyar és/vagy egyéb: ...............................................................................................................  

- nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 

jogosító okirat megnevezése, száma:  

- oktatási azonosító száma:  .......................................... - társadalombiztosítási azonosító jele: ...............................  

2. Szülő (törvényes képviselő) neve: .....................................................................  Tel: ...........................................  

- lakóhelye/tartózkodási helye:  ................................................................................................................................   

3. Szülő (törvényes képviselő) neve: .....................................................................  Tel: ...........................................  

- lakóhelye/tartózkodási helye:  ................................................................................................................................   

Szülő (törvényes képviselő) kapcsolattartási e-mail címe: ....................................................................................  

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri:  

Zeneművészeti ág / hangszer megnevezése/: .................................................................. 

Egyéb művészeti ágak és helyszínek / Jelölje a táblázatban a választott tanszakot!/ 

Amennyiben már ismert az órarend, kérjük, írja le a választott foglalkozások időpontjait, vagy 

csoportkódját. ........................................................................................................................................... 

Ádám Jenő Ált. Isk. és AMI 

Szebeni u. 81. B ép. 

József Attila Ált. Isk. 

Csokonai u. 14. 

József Attila Ált. Isk. 

Radnóti u. 6. 

Bíró Lajos Ált. Isk. 

Kossuth L. u. 11. 
balett 

 
 

 

balett  

 
 
 
 

társastánc 
 

társastánc 
 

néptánc 

(hagyományőrző oszt.)  
néptánc  

 
néptánc 

 
színjáték (drámás oszt.) 

 
 

színjáték 
 

színjáték  
 

színjáték/”Sárgaház”  

képzőművészet 

(1-5. osztályig)  

képzőművészet 

(1-3. osztályig)  

képzőművészet 

(3-5. osztályos tanulók)  
képzőművészet 

(1-5. osztályig)  
grafika és festészet 

(6. osztálytól)   

grafika és festészet 

(6. osztálytól)  
grafika és festészet 

(6. osztálytól)  
szobrászat és kerámia 

(6. osztálytól)   

szobrászat és kerámia 

(6. osztálytól)   
 

Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése: ........................................................  

 

5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét teljesíti 2021/22-ben: 

Iskola neve: .................................................................................................. Évfolyamszáma, betűjele: ...................  

Folytatás a következő oldalon! 

Iskola tölti ki! 

Beírási napló száma: 

 

Osztálya/évfolyam: 

 

 

Díj:   TÉ         TA 
 



 

6. Nyilatkozat  

 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.  

A másik intézmény  

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

- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ........................................................  

- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ...............................................................  

- művészeti ág/tanszak, évfolyam megnevezése: ............................................................................................  

 

7. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirendet (hozzáférés: www.ajti.hu /Dokumentumok) megismertem.  

 

8. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 1/2020. (IV. 15.) számú térítési díj és tandíj szabályzata 

alapján fizetendő díj(ak) mértéke megismerhető az intézmény honlapjáról: www.ajti.hu / Művészeti iskola / 

Térítési és tandíj információk.  

 

A tanulónak megállapított összeget két részletben – az aktuális tanév I. félévét október 15-ig, II. félévét 

március 15-ig - kérjük befizetni! 

Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott időben 

megfizetem, és tudomásul veszem, hogy fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő – nagykorú tanuló esetén a 

tanuló - eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti a tanulói 

jogviszonyt. 

 

9. Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről és adatkezelési hozzájárulás megadásáról 

Szülői felügyeleti jogot gyakorló nyilatkozom, hogy a gyermekem és a saját adataim kezelésére vonatkozó 

adatkezelési tájékoztatót megismertem. A köznevelési intézmény tájékoztatott, hogy az adatkezelési 

tájékoztató az intézmény honlapján folyamatosan elérhető. (hozzáférés: www.ajti.hu /Adatvédelem) 

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon a gyermekem és saját személyes adataim 

kezeléséhez  

hozzájárulásomat adom / nem adom hozzájárulásom 

 

Ha nem kíván mindenhez hozzájárulni, akkor egyenként kiválasztva kell az alábbi részt kitölteni! 

 

1. ................................................................................................................................................ elektroni

kus levélcímem (e-mail) kezeléséhez, 

2. ................................................................................................................................................ gyermek

emről fénykép-/ videofelvétel készítéséhez az adatkezelési tájékoztatóban foglalt eseményeken, 

3. ................................................................................................................................................ a 

gyermekemről készül fénykép-/videofelvétel az intézmény honlapján / facebbok közösségi oldalon történő 

közzétételéhez, 

 

 

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a 

hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat az adatkezelési tájékoztató megismerését követően adtam 

meg.  

 

 

 
Szigetszentmiklós, 20...... év ..................................... hó ............... nap 

 

 

…………………………………………………… 

szülő aláírása  

…………………………………………………… 

jelentkező aláírása (nagykorú tanuló esetén) 

 

 

http://www.ajti.hu/
http://www.ajti.hu/
http://www.ajti.hu/

