
 

Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola 
 

JELENTKEZÉSI LAP 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 
 

 

A jelentkező neve:  ..............................................................................................  

Születési hely:  ..................................  idő:  .............  év  ................  hó …….. nap 

Tanulói azonosító száma: _________________________________________ 

Lakcím ir.szám.: .......................  község/város ......................................................  

 ........................................................................ utca  ................................  házszám 

Telefon (lakás, szülő elérhetősége, mobil):  ..........................................................  

Állampolgársága:  ..................................................................................................  

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

Foglalkozása: .........................................................................................................  

Apja (Gondviselő) neve:  ......................................................................................  

Foglalkozása: .........................................................................................................  

E-mail cím:  ...........................................................................................................  

Általános Iskola neve:  ..........................................................................................  

Aláhúzással jelölje a megfelelőt: 

Tánc tagozat 

Választott szak:  

Néptánc Társastánc Moderntánc klasszikus balett 

Zene tagozat 

Választott hangszer:  

 zongora gitár dob ének cimbalom 

 fuvola hegedű furulya klarinét nagybőgő 

 ............................... , 20.... …………………… 

 

  ................................................   ................................................  

 Szülő aláírása Jelentkező aláírása 

1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22. 

Tel/fax: 321-4825 

info@rajko.hu; bankszámlaszám: 73200165-11290236 

OM azonosító: 039907 Kérjük a másik oldalt is kitölteni! 

 

mailto:info@rajko.hu


 

NYILATKOZAT 
Alapfokú művészetoktatási intézményben 

2019/2020. tanév 
 

Tanuló neve, születési ideje: …………………………………….……………………………………………… 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tanszak, évfolyam, tanár neve: ………………………….…………………………………………………… 

Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem a Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti 

Iskola és Középiskolán kívül másik alapfokú művészetoktatást folytató intézményben, illetve jelen 

intézményben más tanszakon (a megfelelő aláhúzandó)  
 

 nem vesz részt részt vesz 
 

Ha részt vesz, az alábbi szövegrészt kell kitölteni: 

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

intézménynek is tanulója, illetve más tanszakon is tanul, térítési díjat a 

………………………………………………………………………... művészetoktatási intézményben, 

………………………..……….. tanszakon/osztály foglalkozásaiért fizet. 

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

intézménynek is tanulója, illetve más tanszakon is tanul, tandíjat a 

…………………………………..…………………………………... művészetoktatási intézményben, 

…………………….………….. tanszakon/osztály foglalkozásaiért fizet. 

Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a jelentkezéssel és a beiratkozással 

a Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskolával tanulói jogviszonyban áll  

2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek. 

 

 

  ........................................................ 

  

 dátum aláírás 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
Fénykép és videofelvétel készítéséhez 

 

Alulírott, ………………………………………….. szülő/gondviselő/gyám hozzájárulok, hogy 

………………………………………. nevű gyermekemről fénykép, hang-, vagy képfelvétel, 

videofelvétel készüljön az iskolai események, rendezvények és programok során. 

Továbbá hozzájárulok, hogy gyermekem neve, valamint a fent meghatározott felvételek 

megjelenjenek az iskola honlapján, közösségi oldalán, az iskolában tanító pedagógusok web-

felületen nyilvánosan elérhető beszámolóiban, portfólióiban. 

 

  ........................................................ 

  

 dátum aláírás 
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