
Bocskai István Református Oktatási Központ – 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
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E-mail: bocskai@reformatus.hu 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
2020 /2021 – tanévre 

Alapfokú művészetoktatásra 

 
Művészeti ágak: Zeneművészeti ág, Táncművészeti ág, Képzőművészeti ág. 

Aláhúzással jelölje a választott művészeti ágat! 

Zeneművészeti ág tanszakai: 

Aláhúzással jelölje tanszak igényét!  

Trombita, Kürt, Tenorkürt, Tuba, Furulya, Fuvola, Szaxofon, Klarinét, Népi hegedű, Népi brácsa, 

Népi bőgő, Klasszikus gitár, Jazz-gitár, Zongora, Magánének, Ütő, Dalos játék. 

Táncművészeti ág: néptánc. 

Képzőművészeti ág: grafika- festészet-szobrászat. 

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

Tanuló oktatási azonosító száma:…………………………………………………………....  

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

Anyja leánykori neve: ..............................................................................................................  

Anyja telefonszáma: .................................................................................................................  

Apa (gondviselő) neve: ............................................................................................................  

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

Lakcíme: ...................................................................................................................................  

Email címe:………………………………………………………………………………….. 

Melyik iskolába jár? ...........................................................................................................................  

Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (RGYK):  

 igen /  nem  (erről a határozatot mellékelem).  

Gyermekem sajátos nevelés igényű (SNI):  

igen / nem (az erről szóló szakvéleményt mellékelem). 

Hozzájárulok/Nem járulok hozzá (aláhúzással jelölje) ahhoz hogy az iskola által szervezett 

rendezvényeken, órákon, foglalkozásokon a gyermekemről készített kép-és hangfelvételt az 

iskola honlapján és facebook csoportján tájékoztatás, népszerűsítés címén nyilvánosságra hozza. 

Tudomásul veszem: 

A tanulói jogviszony megszüntetését írásban kell bejelenteni. 

A jogviszony évközi megszüntetése esetén is köteles vagyok a térítési (tan) díjat a 

megkezdett tanévre megfizetni. 

*A jelentkezési lapot nyomtatott, olvashatóan kérjük tollal kitölteni. 18.-éven aluliak nem írhatják alá a jelentkezési lapot. 

Fordítson....    

mailto:bocskai.gimnazium@reformatus.hu


 

 

NYILATKOZAT 

2020/ 2021- 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 –

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégiumon 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 – Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiummal tanulói 

jogviszonyt létesített 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig. 

 

Halásztelek, 2020. szeptember 1.    

 

  ……………………………. 

  Szülő (gondviselő) aláírása 

 

KÉT TANSZAKOSOK: 

 

Szülőként (gondviselőként), kijelentem, hogy gyermekem a Bocskai István Református Oktatási Központ –

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégiumon 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 – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiummal tanulói jogviszonyt létesített 2020. szeptember 1-

jétől 2021. augusztus 31-ig. 

                                                                                                                  
Halásztelek, 2020. szeptember 1.    

 
                            ……………………………. 

 

  Szülő (gondviselő) aláírása 

 

MÁSIK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÉSI INTÉZMÉNYBEN TANUL: 

 
Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy mivel gyermekem másik alapfokú művészetoktatási intézménynek 

tanulója, így térítési díjfizetési kötelezettség mellett veszem igénybe a foglalkozásokat, a Bocskai István 

Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a 

jelentkezéssel és a beiratkozással a Bocskai István Református Oktatási Központ –Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiummal tanulói 

jogviszonyt nem létesített 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig. 

 

Halásztelek, 2020. szeptember 1.    

 
 

……………………………. 

  Szülő (gondviselő) aláírása 


