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Név: Dunaföldvári- Bölcskei Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium. 

Alapfokú Művészeti Iskola - intézményegység 

Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 

Nyitva tartás: 

Hétfőtől-péntekig: 9.00 – 19.00 óráig 

Személyi és tárgyi feltételek: 
Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 9 pedagógus végzi a munkáját: 

Cseharovszky Tatjána – igazgató, hegedű tanár (fő állású) 

Batta Istvánné – szolfézs tanár (óraadó) 

Borzavári Róza – szolfézs tanár (óraadó) 

Erdudac Adrienn – hegedű, (gyakornok, fő állású) 

Gelencsér Irén – zongora, szolfézs-tanár (fő állású) 

Horváth Péter – furulya, fuvola tanár (fő állású) 

Perémi Erzsébet – zongoratanár (óraadó) 

Mészáros Gábor – furulyatanár (óraadó) 

Telekiné Rábai Melinda – szintetizátor, szolfézs, népi ének-tanár (fő állású) 

Wladyczánszki Mihály – furulya tanár (fő állású) 

Művészetoktatás nagyobb része egy épületen belül folyik:  

Dunaföldváron Templom u.9. – 7 szakteremben: 

1. t. – Cseharovszky Tatjána 

2. t. - Gelencsér Irén 

3. t. – Erdudac Adrienn 

4. t. – Perémi Erzsébet 

5. t. - Horváth Péter/ Wladyczánszki Mihály 

6. t. - Telekiné Rábai Melinda 

7. t. – Batta Istvánné  

Püspök u.1. – 3 osztályteremben: 

1- osztályterem – Borzavári Róza 

2- üres terem – Mészáros Gábor 

3- üres terem – Gelencsér Irén 



Pedagógusok iskolai végzetsége, szakképzetsége 

 
Pedagógus neve 

 

Végzetsége Szakképesítése Tanított tantárgy, 

munkakör 

Cseharovszky 

Tatjána 

egyetem hegedű- brácsa 

tanár 

igazgató, hegedű, 

kamarazene tanítása 

Batta Istvánné  főiskola ének-zene tanár szolfézs tanítása 

Borzavári Róza középiskola szolfézsoktató szolfézs tanítása 

Erdudac Adrienn egyetem hegedű tanár hegedű tanítása 

Horváth  

Peter András 

főiskola ének-zene tanár furulya, fuvola, 

kamarazene tanítása 

Perémi Erzsébet egyetem zongoratanár zongora tanítása 

Gelencsér Irén főiskola zongora- szolfézs- 

ének-zene tanár 

zongora, szolfézs tanítása 

Telekiné Rábai  

Melinda 

főiskola szolfézs- ének-

zene tanár 

ének-zene, szolfézs, 

szintetizátor- keyboard 

tanítása 

Wladyczanski Mihály főiskola -  

egyetem - 

kürt tanár,  

drámapedagógus 

furulya, trombita, kürt, 

kamarazene tanítása 

 
Feladatellátási terv 

 

Tanár Kötelező feladat óraszám 
Össz: 

órasz. 

Óra 

kedv. 
Egyéb feladat 

Cseharovszky 

Tatjána 

Igazgató   

 

14 

 

 

Zeneiskolai munka szervezése, 

szakmai felelőse. Tehetséggondozás. 

Koncertek, versenyek szervezése, 

közreműködése a városi 

rendezvényeken kapcsolattartás az 

intézményekkel stb.      

Hegedű-tanítás 

8 Kamaraegyüttes 

vezetése 

Borzavári Róza Szolfézs tanítása 
5 5 - 

 Közreműködés zeneiskolai, városi 

rendezvényeken 

Batta Istvánné Szolfézs tanítása 
10 10 - 

 Közreműködés zeneiskolai, városi 

rendezvényeken 

Erdudac Adrienn Hegedű-tanítás 

22 

26+2 

of.+2 

mk.v.= 

30 

4 

Tehetséggondozás  

Zeneiskolai, városi rendezvényeken 

közreműködése. Közreműködés a 

házi rendezvények szervezésében 
Kamaraegyüttes 

vezetése 

Gelencsér Irén Zongora, 

szolfézs tanítása, 

korrepetició 

22 
23+2 

of.=25 
2 

Zeneiskolai, városi rendezvényeken 

közreműködése. Közreműködés a 

házi rendezvények szervezésében 

Horváth Péter Fuvola tanítása 

16 
16+1of.

= 17 
1 

Munkaközösség vezető. 

Tehetséggondozás (B tag. 1 tanuló) 

Vegyes tanszaki, tanszaki koncert 

Közreműködés zeneiskolai, városi 

rendezvényeken  

Kamaraegyüttes 

vezetése 

Mészáros Gábor Furulya tanítása 
9 9 - 

Zeneiskolai, városi rendezvényeken 

közreműködése 

Perémi Erzsébet Zongora tanítása, 

korrepetíció 
10 10 - 

Zeneiskolai, városi rendezvényeken 

közreműködése 



Telekiné Rábai 

Melinda 

Szintetizátor-

népi ének-

szolfézs tanítása 

 

 

16 
23+2 

of.=25 
2 

Tehetséggondozás (B tag.: 1 szolfézs 

csoport, 1 tanuló népi énekből) 

Mikrotérségi népdal éneklési verseny 

szervezése. Zeneiskolai, városi 

rendezvényeken közreműködése 

Ének-zene 

tanítása 7 
Áttanítás Magyar László 

Gimnáziumba. 

Wladyczanski 

Mihály 

Furulya tanítása 

21,5+2 

kamaraz

ene 

23,5+2 

of.= 

25,5 

2 

Zeneiskolai, városi rendezvényeken 

közreműködése, kamara együttes 

illetve színjáték csoport vezetése, 

versenyekre, házi rendezvényekre 

felkészítése  

Kamaraegyüttes 

vezetése 

 

A 2017/2018 tanév tanulók létszáma: 108 fő 

 előképző évfolyam tanulóinak száma – 31 fő 

 alapfokú évfolyam tanulóinak száma – 69 fő 

 továbbképző évfolyam tanulóinak száma – 4 fő 

Klasszikus zene: 93 fő. 

Elektronikus zene: 10 fő. 

Népzene: 1 fő. 

 

Tanulócsoportok 

Zeneművészeti ág 

Műfaj Tanszak Főtárgyak Létszám 

1.Klasszikus zene Fafúvós -  furulya 25 

  -  fuvola 8 

 Rézfúvós - trombita 3 

  - kürt 2 

 Billentyűs -  zongora 22 

 Vonós -  hegedű 33 

2.Elektronikus zene Billentyűs - szintetizátor -

keyboard 

10 

3. Népzene Vokális - népi ének 1 

Összesen:  104 

Szolfézs/zeneirodalom csoportok beosztása 

Évfolyam/csoport Fő Oktató tanár 

HEK. I 12 Batta Istvánné 

HEK II. 13 Telekiné Rábai Melinda 

HEK. I/II (külvég) 6 Borzavári Róza 

1 osztály 15 Batta Istvánné 

1-2 osztály (külvég) 8 Borzavári Róza 



2 osztály 15 Batta Istvánné 

2/1 osztály 8 Horváth Péter András 

2-3 osztály 5 Horváth Péter András 

3/B, 4/B osztály 2 Batta Istvánné 

3-4 osztály 5 Batta Istvánné 

6 A/B. osztály 3 Gelencsér Irén 

Zeneirodalom 1-2cs. 9 Telekiné Rábai Melinda 

Összesen: 13 csoport 99  

 

A 2017/2018. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA 

Első tanítási nap: 2017.szeptember 8 (péntek)  

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15 (péntek)  

Tanítási napok száma: száznyolcvan nap. 

A szorgalmi idő első féléve 2017. január 26-ig tart. 

2018. február 02-ig értesíteni kell a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről.  

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27 (péntek).  

Szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6 (hétfő). 

Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22 (péntek). 

Szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3 (szerda). 

Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28 (szerda). 

Szünet utáni első tanítási nap: 2018. április 4 (szerda). 

Félévi vizsgák: 

Főtárgyból: 2017. december 18-21-ig.                               Szolfézsból: 2018. január 15-19-ig.  

Év végi vizsgák: 

Főtárgyból: 2018. május 25 - 31-ig.                                    Szolfézsból: 2018. május 30-tól június 8-ig. 

Művészeti vizsgák: 

Gyakorlati (főtárgyi): 2018. június 4-én.                            Elméleti: 2017. június 6-án. 

Pótvizsgák: 2018. június 7-8-ig. 

Évzáró koncert, bizonyítványosztás: 2018. június 18. 

 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 



 

Tanítás nélküli munkanapok 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: 5 + 1 pályaorientációs nap 

2017. 12.22 Nevelési értekezlet 

2018.01.29 Osztályozó értekezlet 

2018.03.10 Nevelési értekezlet 

2018. április-május Pályaorientációs nap 

2018.04.21 Nevelési értekezlet 

2018.06.11. Osztályozó értekezlet 

 

2017/2018. tanévben tervezett szakmai programok 

 
A szakmai programok szorosan kapcsolódnak célkitűzéseinkhez, melyben elsődleges szerepet 

kap a csoportok, együttesek fejlesztése, a tehetséggondozás, a Dunaföldvári kulturális életben 

való folyamatos részvétel és az intézményekkel, egyesületekkel való szorosabb kapcsolat 

kialakítása. 

 

SZEPTEMBER Feladatok Felelős 

5.-6. 
– Pótfelvételi, pótbeiratkozás: 

helye és időpontja Templom u. 9.  15-17 óráig.  
Igazgató 

7-én 

– Szülői értekezlet, elméleti tantárgyak órarend 

kihirdetése, egyéni órarend egyeztetése. 

Helye és időpontja Templom u. 9.  15.30-kor. 

Igazgató, főtárgyi 

tanárok 

1-8-ig  

– Munkaszervezési megbeszélések, órarend 

készítése. 

 

Igazgató, főtárgyi 

tanárok 

30-ig Év eleji dokumentáció kitöltése, leadása igazgató 

 

OKTÓBER Feladatok Felelős 

1-én 

– Zenei Világnap megemlékezése  

   (házi rendezvény) 

Erdudac Adrienn, 

Telekiné Rábai 

Melinda 

6-án 
- Közreműködés az Művélődési Központ által 

rendezet Aradi Vértanúk megemlékezésén 

Felkészítő 

tanárok 

 
– Idősek Napja a dunaföldvári Családsegítő által 

megrendezett ünnepségen 

Felkészítő 

tanárok 

 
– Részvétel Polgármesteri Hivatal által szervezett 

Nyugdíjas Köszöntőn 

Felkészítő 

tanárok 

    (házi rendezvény) Főtárgyi tanárok 

NOVEMBER Feladatok Felelős 

 – Vegyes tanszaki hangverseny  
Felkészítő 

tanárok 

 
- Tolna megyei Vonós Zenekar próbáinak 

szervezése 

Cseharovszky 

Tatjána, Erdudac 

Adrienn 

 

DECEMBER Feladatok Felelős 



5-6 
– Mikulás napi koncert szervezése az óvodában Felkészítő 

tanárok 

 
– Városi Adventi műsorokon való részvétel Felkészítő 

tanárok 

 
–  Közreműködés a Cantemus énekkar által 

szervezett Karácsonyi Koncerten  

Felkészítő 

tanárok 

 

- Zenés színházlátogatás, kirándulás a „ Hó 

királynő” című előadásra  

Cseharovszky 

Tatjána, Erdudac 

Adrienn, Horváth 

Péter 

14-20 - Félévi főtárgyi vizsgák Igazgató, 

felkészítő tanárok 

20 
– Karácsonyi koncert Felkészítő 

tanárok 

 

JANUÁR Feladatok Felelős 

15-25 
– Félévi szolfézs vizsgák 

– Pótvizsga 
Igazgató 

29-én –Osztályozó értekezlet Igazgató 

 

FEBRUÁR Feladatok Felelős 

05-én –Félévet értékelő értekezlet 10 órakór Igazgató 

 
–Részvétel a Tolna Megyei Szolfézsversenyen, 

Bonyhádon 

Felkészítő 

tanárok 

 
– Vegyes tanszaki koncert, házi rendezvény. Felkészítő 

tanárok 

 

- Tolna megyei Vonós Zenekar próbáinak 

szervezése 

Cseharovszky 

Tatjána, Erdudac 

Adrienn 

 

MÁRCIUS Feladatok Felelős 

 
– Közreműködés a Polgármesteri Hivatal által Női 

nap alkalmából rendezett műsorban  

Felkészítő 

tanárok 

 
– Vegyes tanszaki koncert, házi rendezvény. Felkészítő 

tanárok 

 
–Részvétel a városi ünnepségen  Felkészítő 

tanárok 

 

ÁPRILIS Feladatok Felelős 

 

 

–Részvétel a megyei zongoraversenyen, 

Szekszárdon. 

Felkészítő 

tanárok 

 
- Részvétel a Tolna Megyei Vonós Versenyen, 

Bonyhádon 

Cseharovszky 

Tatjána, Erdudac 

Adrienn 

 
- Tolna Megyei Ifjúsági Vonós Zenekar fellépés 

sorozat: Bonyhád 

Cseharovszky 

Tatjána, Erdudac 

Adrienn 

 
– Népdal Éneklési Verseny - mikrotérségi 

rendezvény 

Telekiné Rábai 

Melinda és 



felkészítő tanárok 

 

Tavaszi növendék hangversenyek: 

  1.Cseharovszky Tatjána 

  2. Erdudac Adrienn 

  3. Gelencsér Irén 

  4. Horváth Péter András 

  5. Perémi Erzsébet 

  6. Telekiné R. Melinda 

  7. Mészáros Gábor 

  8.  Wladyczánszki Mihály 

 

 

MÁJUS Feladatok Felelős 

28 - 31-ig.                                    – Főtárgyi vizsgák. 
Felkészítő 

tanárok 

 
- Tolna Megyei Ifjúsági Vonós Zenekar fellépés 

sorozat: Paks, Dunaföldvár, Szekszárd. 

Cseharovszky 

Tatjána, Erdudac 

Adrienn 

 

- Nyílt napok megszervezése 

 pályaorientációs nap 

 közös órák megszervezése 

 iskolánk bemutatása óvodások és alsó tagozatos 

tanulók számára 

 előadás a zenetanulás pozitív hatásairól 

 nyílt órák szülők valamint érdeklődök számára 

Igazgató, 

munkaközösség 

vezető, felkészítő 

tanárok 

 
- Hangszerbemutató koncertek Igazgató, 

felkészítő tanárok 

 

JÚNIUS  Feladatok Felelős 

4-8-ig – Szolfézs vizsgák. Szolfézs tanárok 

2-én – Művészeti alapvizsga gyakorlati része (főtárgyból) 
Igazgató, 

felkészítő tanárok 

5-én 
–Művészeti alapvizsga elméleti része (szolfézs: 

írásbeli/szóbeli, zeneirodalom: írásbeli) 

Igazgató, 

felkészítő tanárok 

11-12 Pótvizsga/utóvizsga 
Felkészítő 

tanárok 

8-án - Osztályozó értekezlet. Igazgató 

11-13-ig –Felvételi vizsga. Igazgató 

   

18-án 
– Évzáró koncert, bizonyítványosztás. Igazgató, 

felkészítő tanárok 

19-20 
–Beiratkozás. Igazgató, minden 

tanár 

22-án 
–Év végi értékelő értekezlet 10 órakór Igazgató, minden 

tanár 

 

 

Megjegyzés: a 2017/18-es tanév megtervezett programjain kívül:  

- részvétel az évközben meghirdetett tanulmányi versenyeken, találkozókon 

- tanulóink fellépése a városunk intézményei által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken 

 



2016/2017 tanév eredményei 

 

Regionális és megyei szintű eredmények 

 

Verseny megnevezése - fő eredmény Felkészítő tanár 

1. Tolna Megyei Négykezes 

Találkozó, Tolnán – 4 fő 

1 Bronzminősítés, 1 

Aranyminősítés 

Gelencsér Irén 

2.Regionális Szolfézsverseny, Baján 

– 2 fő 

1 Bronzminősítés, 1 

Aranyminősítés 

Gelencsér Irén 

3. III. Regionális Vonós Találkozó, 

Dunaújváros - 5 fő 

Szakértői dicséret Cseharovszky Tatjána, 

Erdudac Adrienn 

4.Regionális Dél-Dunántúli 

énekversenyen, Pécs – 1 fő 

Aranyminősítés Telekiné Rábai Melinda 

5. Tolna Megyei Vonós Verseny, 

Bonyhádon -  6 fő 

2 Dicséret, 1 Bronz, 2 

Ezüst, 1 Aranyminősítés 

Cseharovszky Tatjána, 

Erdudac Adrienn 

6. Fejér, Somogyi, Tolna és 

Veszprém megyei Zeneiskolai V. 

Regionális Furulya Verseny – 1 

kamaracsoport (3 fő) 

1 Bronzminősítés Wladyczánski Mihály 

 

Országos szintű eredmények: 

 

Verseny megnevezése, fő Eredmény Felkészítő tanár 

1. Vass Lajos Országos Kárpát 

Medencei Népzenei verseny  Kiemelt Nagydíj 

Gelencsér Irén 

2. Schneider Lajos Regionális 

Népzenei verseny  

Kiemelt Arany Gelencsér Irén 

3. „Tiszán innen Dunán túl” 

Országos népzenei verseny -  

Kiemelt Arany Gelencsér Irén 

4. Részt vétel a „Fölszállott a 

Páva” - Magyar Televízió által 

szervezett tehetségkutató 

műsorban 

 Gelencsér Irén 

 

Házi rendezvények 2016/17 

 

Rendezvény megnevezése Dátum Felelős 

1. A Zene Világnapja 2016.10.01 Felkészítő tanárok 

2.Vegyes tanszaki koncert 2016.11. Felkészítő tanárok 

3. Karácsonyi koncert 2016.12.16 Felkészítő tanárok 

4. Vegyes tanszaki koncert 2017.02.25 Felkészítő tanárok 



5. Vegyes tanszaki koncert 2017.03.07 Felkészítő tanárok 

6.Kodály/Bartók emlékére rendezett 

koncert 
2017.04.06 

Felkészítő tanárok 

7. Nyílt napok 2017. május/június Felkészítő tanárok 

8.Mikrotérségi Népdaléneklési 

Verseny 
2017.05.11 

Felkészítő tanárok 

9. Tavaszi tanszaki koncertek 2017. május Felkészítő tanárok 

10. Hangszerbemutató koncertek 2017. június 6-8 Felkészítő tanárok 

11. Év végi koncert 2017.06.16 Felkészítő tanárok 

 

Helyi kulturális életében való közreműködés 2016/17 

 

Rendezvény megnevezése Fő Felelős 

1. Közreműködés az Művélődési 

Központ által rendezet Aradi 

Vértanúk megemlékezésén 

2 fő 

Felkészítő tanárok 

2. Idősek Napja a dunaföldvári 

Családsegítő által megendezett 

ünnepségen 

4 fő 

Felkészítő tanárok 

3. Részvétel Polgármesteri Hivatal 

által szervezett Nyugdíjas 

Köszöntőn 

5 fő 

Felkészítő tanárok 

4. Mikulás napi koncert szervezése 

az óvodában 
10 fő 

Felkészítő tanárok 

5. Városi Adventi műsorokon való 

részvétel 
15 fő 

Felkészítő tanárok 

6. Közreműködés a Cantemus 

énekkar által szervezett Karácsonyi 

Koncerten 

2 fő 

Felkészítő tanárok 

7. Közreműködés a Polgármesteri 

Hivatal által Női nap alkalmából 

rendezett műsorban 

3 fő 

Felkészítő tanárok 

Közreműködés kiállítás megnyitón 

a Városi Könyvtárban 
2 fő 

Felkészítő tanárok 

9. Részvétel a városi ünnepségen, 

március 15-én 
5 fő 

Felkészítő tanárok 

10. Dunaföldvár Kultúrájáért Junior 

díj – 1 fő  1 fő 

Felkészítő tanárok 

Tájékoztatás a felvételi lehetőségekről 

A zeneművészet 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.      

Egyéni és csoportos hangszeres foglalkozásokon a gyerekek elsajátíthatják a választott 

hangszer megszólaltatásának alapjait, fejleszthetik zenei készségeiket. A szolfézsoktatás 

keretében pedig a zenei alapokat tanulják meg.  A zeneiskola évei alatt a gyerekek 



megtanulnak szerepelni a színpadon, valamint lehetőséget kapnak helyi, megyei és országos 

versenyeken  való részvételre. Hagyományosan az óvodából vesszük fel a gyermekeket 

képességvizsgálat után. A képességvizsgálat a ritmusérzékre és a tiszta éneklésre terjed ki. A 

zenei képzés két év előképző osztállyal kezdődik, mely idő alatt a gyermekek elsajátítják 

azokat az alapvető ismereteket, melyek nélkülözhetetlenek a hangszeres tanulmányok 

megkezdéséhez.      Jelentkezés: június, és szeptember (pótfelvételi) hónapokban az iskola 

által kihirdetett időpontban és helyen. 

Tárgyak 

Klasszikus egyéni hangszeres szakok: vonósok (hegedű), fafúvósok (furulya, fuvola) 

rézfúvósok (trombita, kűrt). 

Csoportos órák: szolfézs, zeneirodalom, kamarazene (furulya, fuvola, hegedű). 

Népzene tanszak: népi ének. 

Kötelező tárgy: a szolfézs 1-4 évfolyamokon, 

Kötelezően választható tárgyak: zeneirodalom, kamarazene az 5. évfolyamtól. 

Képzés struktúra: az első minősítés évéhez viszonyítva az évfolyamok száma 2+6+4: 

előképző - 2, alapfok – 6, továbbképző – 4.   

A felvételi vizsga lebonyolításának rendje: 

 a felvételi meghallgatásokat a tanév rendjéhez igazodva június harmadik hetében, 

pótfelvételi szeptember első hetében tartjuk, indokolt esetben az igazgató ettől eltérhet.  

 a felvétel bizottság előtti meghallgatással történik. Javaslattétellel az igazgató felé 

történik, aki a növendék felvételéről dönt. 

 kivételes esetben – szaktanárokból álló bizottság meghallgatás alapján dönt a tanuló 

tudásfoka szerinti osztályba sorolásról. Ezt kérelmezni írásban az igazgatónál kell. 

 a felvételi meghallgatásokat - felvételi bizottságot alakítva (min. 3 fő) - a szaktanárok 

végzik.  

 a felvételi meghallgatások időpontjáról és helyéről szóló tájékoztatást legalább 30 

nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. 

 a felvételi eredményéről a tanulókat, ill. szüleiket az iskola írásban kiértesíti. 

 magasabb évfolyamba történő jelentkezés esetén az osztályba sorolásról a felvételi 

bizottság különbözeti vizsga alapján dönt. 



 

 

Jelentkezési lap a(z) 

 

Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolába 
 

1. Jelentkező tanuló:  

- neve:…………………………………………………………………………………………… 

- telefonszáma:…………………………………………………………………………………. 

- neme: lány, fiú  

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

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

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

- állampolgársága : magyar  

egyéb:  

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

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:…………………………………………...  

- társadalombiztosítási azonosító jele:………………………………………………………….. 

- oktatási azonosító száma:……………………………………………………………………... 

 

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

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

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

3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………..  

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

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

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: …………………………………………..……………..  
 

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

 

5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét  

teljesíti:………………………………………………………………………………..………  

- évfolyam száma:…………  

6. Jegyzet, megjegyzés:  

 

Beírási napló száma:*………………………………………………………………………………….. 

* Az intézmény tölti ki.  

 

 



 

Tájékoztatás a térítési díj/tandíj összegéről, kedvezményről, befizetési 

módjáról 

 

Térítési díj összege: (Ft/év) 

A 2017/2018.évi térítési díj, illetve tandíj összegének meghatározása a Klebelsberg Központ 

Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata alapján történt meg . 

 

Térítési díj Tandíj 

18 év alatti                                                                             18 év feletti                                                                               18 év alatti                       

tanulmányi átlag összeg (Ft) 

4,5 – 5,0   18. 236 Ft 54. 709 Ft 54. 709  Ft 

4,0 – 4,5   21. 883 Ft                                       62. 003Ft 72. 945 Ft 

3,5 – 4,0 29. 178 Ft 69. 298 Ft 91. 181 Ft 

3,0 – 3,5 36. 472 Ft 72. 945 Ft 109. 417 Ft 

2,0 – 3,0 54. 709 Ft 109. 417 Ft 127. 653 Ft 

 

A beiratkozás egész tanévre szól! Amennyiben a tanuló mégis megszakítja tanulmányait a 

tanév során, ezt a szülőnek/gondviselőnek az igazgatónak írásban be kell jelentenie. 

 

Térítési díj és tandíjkedvezmény 
 

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 83.§ (1) c) és 16.§ (3) bekezdése alapján a fenntartó 

meghatározza a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon 

adható kedvezmények feltételeit. 

Ezek alapján az alábbi kedvezmények vehetők igénybe a térítési díj megállapításához: 

1. Díjmentesség kérhető, ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 

Erről kérjük beadni a területileg illetékes gyámhivatal határozatát.  

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó 

gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 

16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 



illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

2. Térítési díj kedvezmény kérhető, ha a gyermek, a tanuló törvényes képviselője 

háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 

(28 500 Ft/hó ) százaléka a mellékelt táblázat alapján (1. sz. melléklet). 

3. Részletfizetési kedvezmény 

Írásbeli kérelem alapján kérhető havi, negyedéves befizetési lehetőséggel. 

A díjkedvezmények igénybe vétele írásbeli kérelem beadása, majd annak engedélyezése 

alapján vehető igénybe.  A szükséges nyomtatványok a tagintézmény-vezetőtől kérhetők. 



 

Díjkedvezmény iránti kérelem 

 
 

Intézmény megnevezése: Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanuló neve:_________________________________________________________________ 

Születési hely, idő:____________________________________________________________ 

Lakcím: ____________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely: ____________________________________________________________ 

A tanuló oktatási azonosító száma: _______________________________________________ 

Szülő (örvényes képviselője) neve:____________________________________ tel:________ 

Anyja születéskori neve:________________________________________tel:_____________ 

 

Nyilatkozom arról, hogy a 2017/18 tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetre 

tekintettel kívánom igénybe venni. 

 

A család egy főre jutó nettó jövedelme:_____________________________Ft. 

 

Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó): 

 igen      nem 

 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy (a megfelelő aláhúzandó) 

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

 

 

 

 

Dunaföldvár, _________év_____________hó_____nap 

 

 

 

 

___________________________ 

                                                                                                    Szülő (gondviselő) aláírása 

 

 

 

 


