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Alapfokú Művészeti Iskola

LAP

2017-2018. tanévre

JELENTKEZÉSI LAP
LAP
JELENTKEZÉSI

A tanuló személyi adatai:

2017-2018. tanévre
tanévre
2015-2016.

Tanuló
neve:……………………………………………………………………….
tanuló
személyiadatai:
adatai:
AAtanuló
személyi
Taj szám:………………………Oktatási azonosító szám:…………………………
Tanulóneve:……………………………………………………………………….
neve:……………………………………………………………………….
Tanuló
Születési helye, ideje:...………………………………………………………….......
Tajszám:………………………Oktatási
szám:………………………Oktatásiazonosító
azonosítószám:…………………………
szám:…………………………
Taj
Anyja születési neve:……………………………………………………………….
Születésihelye,
helye,ideje:...………………………………………………………….......
ideje:...………………………………………………………….......
Születési
Apa (gondviselőjének) neve:………………………………………………………..
Anyjaszületési
születésineve:……………………………………………………………….
neve:……………………………………………………………….
Anyja
Szülők elérhetősége telefonon:……………………………………………………..
Apa (gondviselőjének)
neve:………………………………………………………..
Gondviselőjének
neve:……………………………………………………………..
Lakcíme:………………………………………………………………………........
Szülőkelérhetősége
elérhetőségetelefonon:……………………………………………………..
telefonon:……………………………………………………..
Szülők
Közismereti (általános, ill. középiskola ) neve, osztálya………………………..…...
Lakcíme:………………………………………………………………………........
Lakcíme:………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………….
Közismereti(általános,
(általános,ill.
ill.középiskola
középiskola))neve,
neve,osztálya………………………..…...
osztálya………………………..…...
Közismereti
Választott képzési hely:…………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Más alapfokú művészetoktatási intézménynek tanulója………………... (igen/nem)
Választottképzési
képzésihely:…………………………………………………………......
hely:…………………………………………………………......
Választott
Másik művészeti iskola neve, címe:………………………………………………...
Másalapfokú
alapfokúművészetoktatási
művészetoktatásiintézménynek
intézménynektanulója………………...
tanulója………………...(igen/nem)
(igen/nem)
Más
Kérem gyermekem felvételét a 2017-2018-as tanévre, ………………….tanszakra.
Másikművészeti
művészetiiskola
iskolaneve,
neve,címe:………………………………………………...
címe:………………………………………………...
Másik
Évfolyam, amelyre be kíván iratkozni:…………………………………………….
Kéremgyermekem
gyermekemfelvételét
felvételétaa2015-2016-os
2017-2018-as tanévre,
tanévre, ………………….tanszakra.
………………….tanszakra.
Kérem
(A megfelelő rész betűjele bekarikázandó!)
Évfolyam,amelyre
amelyre
bekíván
kívániratkozni:…………………………………………….
iratkozni:…………………………………………….
Évfolyam,
be
Tájékoztató
a térítési
díj/tandíj
összegéről:
a.

Térítési díj egy(Atanszak
esetén,
színművészet, táncművészet,
megfelelő
rész(képzőművészet,
betűjele bekarikázandó!)
zeneművészet):
3.500
Ft/hónap/10
hónap.
Tájékoztatóaatérítési
térítésidíj/tandíj
díj/tandíjösszegéről:
összegéről:
Tájékoztató
b.a. Tandíj
másdíj művészeti
iskola
tanulójaként,
valamintszínművészet,
bármely további
tanszak
Térítési
egy
tanszak
esetén,
(képzőművészet,
táncművészet,
a. választása
Térítési díj
egy 4.000
tanszak
esetén, (képzőművészet,
színművészet, táncművészet,
esetén:
Ft/hónap/10
hónap.
zeneművészet):3.500
3.500Ft/hónap/10
Ft/hónap/10hónap.
hónap.
zeneművészet):
c. b. GYVK-s
tanulóink
a megfelelő
igazolások
benyújtásával
a térítési
díj
Tandíj
más
művészeti
iskola
tanulójaként,
valamint mentesülnek
bármely további
további
tanszak
b. fizetése
Tandíj alól.
más művészeti iskola tanulójaként, valamint
bármely
tanszak
választásaesetén:
esetén:4.000
4.000Ft/hónap/10
Ft/hónap/10hónap.
hónap.
választása
d.c. Hátrányos,
vagy
halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók mentesülnek
GYVK-s
tanulóink
a
megfelelő
igazolások
benyújtásával
mentesülnekaaatérítési
térítésidíj
díj
c. fizetése
GYVK-s
tanulóink a megfelelő igazolások benyújtásával
mentesülnek
térítési
díj
alól.
fizetése
alól.
fizetése alól.
d. Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentesülnek a térítési díj
fizetése alól.

SZÜLŐI NYILATKOZAT
SZÜLŐI NYILATKOZAT
(A megfelelő rész
betűjele bekarikázandó,
illetve a kipontozott rész kitöltendő.)
SZÜLŐI
NYILATKOZAT

(A megfelelő rész betűjele bekarikázandó, illetve a kipontozott rész kitöltendő.)

(A megfelelő
betűjele bekarikázandó,
illetve a kipontozott
rész kitöltendő.)
A fent nevezett
tanulórész
szülőjeként
(törvényes képviselőjeként)
kijelentem,
hogy gyermekem a
Premier Művészeti Iskolában, egy tanszakon vesz részt művészeti képzésben térítési díjfizetési
kötelezettség mellett és vállalom az Intézmény SZMSZ-ében előírtak szerinti térítési díj
a)a) A
A fent
fent nevezett
nevezett tanuló
tanuló szülőjeként
szülőjeként (törvényes
(törvényes képviselőjeként)
képviselőjeként) kijelentem,
kijelentem, hogy
hogy gyermekem
gyermekem aa
megfizetését.
Premier
Premier Művészeti
Művészeti Iskolában,
Iskolában,egy
egy tanszakon
tanszakonvesz
veszrészt
résztművészeti
művészetiképzésben
képzésben térítési
térítési díjfizetési
díjfizetési
kötelezettség mellett
ésés vállalom
azaz Intézmény
előírtak
szerinti
díj
mellettszülőjeként
vállalom
Intézmény SZMSZ-ében
SZMSZ-ében
előírtak
szerinti atérítési
térítési
b) A kötelezettség
fent nevezett tanuló
(gondviselőként)
kijelentem,
hogy
gyermekem
Premierdíj
megfizetését.
megfizetését.
Művészeti Iskolában két tanszakra jár, ezért térítési díjon felül tandíjat is köteles vagyok fizetni.
Térítési díjat a ………….…….tanszak, tandíjat a ….…….…….tanszak után fizetek.
b)b) A
A fent
fent nevezett
nevezett tanuló
tanuló szülőjeként
szülőjeként (gondviselőként)
(gondviselőként) kijelentem,
kijelentem, hogy
hogy gyermekem
gyermekem aa Premier
Premier
Művészeti
Iskolában
két
jár, ezért
térítési díjon
felül tandíjat
isisköteles
vagyok
Művészetimás
Iskolában
kéttanszakra
tanszakra
tandíjat
köteles
vagyokfizetni.
fizetni.
c) Gyermekem
művészeti
iskolába isjár,
jár,ezért
de a térítési
térítési díjon
díjat afelül
Premier
Művészeti
Iskolában
fizetem.
Térítési
Térítésidíjat
díjataa………….…….tanszak,
………….…….tanszak,tandíjat
tandíjataa….…….…….tanszak
….…….…….tanszakután
utánfizetek.
fizetek.
d) A fent nevezett tanuló szülőjeként (törvényes képviselőjeként) kijelentem, illetve
c)c) Gyermekem
Gyermekem más
másművészeti
művészetiiskolába
iskolába
is jár,
de
a térítési
a Premier
Művészeti
Iskolában
is jár,
de aművészetoktatási
térítési
díjat adíjat
Premier
Művészeti
Iskolában
fizetem.
elismerem, hogy
gyermekem
más alapfokú
intézménynek
is tanulója,
és
fizetem.
a térítési díjat ott fizetem. A Premier Művészeti Iskolában ezért tandíjfizetési kötelezettségem
d) van,
A melyet
fent nevezett
tanuló
szülőjeként
(törvényes
az iskola által
meghatározottak
szerint
fizetek. képviselőjeként) kijelentem, illetve
d)
Aelismerem,
fent nevezett
tanuló szülőjeként
(törvényes
képviselőjeként)
kijelentem,
illetve
hogy gyermekem
más alapfokú
művészetoktatási
intézménynek
is tanulója,
és
elismerem,
hogyott
gyermekem
más
alapfokú
művészetoktatási
intézménynek
is
tanulója, és
a
térítési
díjat
fizetem.
A
Premier
Művészeti
Iskolában
ezért
tandíjfizetési
kötelezettségem
e) Tudomásul veszem, az Intézmény által tartott órákon, foglalkozásokon, vizsgákon, az iskola által
avan,
térítési
díjat
ott fizetem.
A Premier Művészeti
Iskolában ezért tandíjfizetési kötelezettségem
melyet
az iskola
által meghatározottak
szerint fizetek.
szervezett
vagy
részvételével
megrendezett
versenyeken, előadásokon, kiállításokon,
van, melyet az iskola által meghatározottak szerint fizetek.
rendezvényeken, egyéb programokon a résztvevőkről fénykép-, hang- és videofelvételek
e) készülhetnek.
Tudomásul veszem,
az Törvénykönyvről
Intézmény által tartott
foglalkozásokon,
vizsgákon,
az iskola által
A Polgári
szóló órákon,
2013. évi
V. törvény 2:48.
§-ában foglaltakra
is
e)
Tudomásul
veszem,
az
Intézmény által
tartott órákon,versenyeken,
foglalkozásokon,
vizsgákon, azkiállításokon,
iskola által
szervezetta jelen
vagynyilatkozat
részvételével
megrendezett
előadásokon,
tekintettel
aláírásával
hozzájárulok, hogy gyermekemről
a fentiek szerinti
szervezett
vagy részvételével
megrendezett
versenyeken,
előadásokon,
kiállításokon,
rendezvényeken,
programokon
a elérhető
résztvevőkről
fénykép-,
hangés videofelvételek
felvétel
készüljön, és egyéb
azt az iskola
nyilvánosan
internetes/közösségi
oldalaira,
feltöltse, az
rendezvényeken,
egyéb Törvénykönyvről
programokon a szóló
résztvevőkről
fénykép-,
hangés videofelvételek
készülhetnek.
A
Polgári
2013.
évi
V.
törvény
2:48.
§-ában
foglaltakraa is
iskolát népszerűsítő, promóciós kiadványaiban megjelentesse, valamint a pedagógusok,
készülhetnek.
A Polgári
Törvénykönyvről szóló
2013. évi V.
törvény
2:48. §-ában
foglaltakra
is
tekintettel aminősítési
jelen
nyilatkozat
hogy
gyermekemről
a fentiek
szerinti
pedagógusok
eljárásábanaláírásával
szemléltetőhozzájárulok,
céllal felhasználják:
tekintettel
a jelen nyilatkozat
aláírásával
hozzájárulok,
hogy gyermekemről
a fentiek
szerintiaz
felvétel
készüljön,
és
azt
az
iskola
nyilvánosan
elérhető
internetes/közösségi
oldalaira,
feltöltse,
□ hozzájárulok,
□ nem járulok hozzá
felvétel
és aztpromóciós
az iskola nyilvánosan
elérhető
internetes/közösségi
feltöltse, aza
iskolát készüljön,
népszerűsítő,
kiadványaiban
megjelentesse,
valamintoldalaira,
a pedagógusok,
iskolát
népszerűsítő,
promóciós
kiadványaiban
megjelentesse,
valamint a pedagógusok, a
pedagógusok
minősítési
eljárásában
céllal
felhasználják:
f) Gyermekem
a 16. életévét
betöltötte,
így aszemléltető
nappali rendszerű
oktatási intézménytől a 2017/2018-as
pedagógusok
minősítési eljárásában
szemléltető
□ hozzájárulok,
□ nem
járulok
hozzácéllal felhasználják:
tanévről
szóló iskolalátogatási
igazolást:
□ hozzájárulok,
□ nem járulok hozzá
□ csatoltam,
□ nem csatoltam
f) Gyermekem a 16. életévét betöltötte, így a nappali rendszerű oktatási intézménytől a 2017/2018-as
f)
Gyermekem
a 16. életévét betöltötte,
így a nappali rendszerű oktatási intézménytől a 2015/2016-os
tanévről szóló
igazolást:
g) Nyilatkozom,
hogyiskolalátogatási
gyermekem Gyermekvédelmi
Határozattal rendelkezik
tanévről
szóló iskolalátogatási
igazolást:
□
csatoltam,
□
nem
csatoltam
□ csatoltam,
□ nem csatoltam
□ csatoltam,
□ nem csatoltam
g)
Nyilatkozom,
hogy
gyermekem
h) Nyilatkozom, hogy gyermekem Gyermekvédelmi
hátrányos vagy Határozattal
halmozottanrendelkezik
hátrányos helyzetű határozattal
g)
Nyilatkozom,
Határozattal rendelkezik
□ csatoltam,hogy gyermekem
□ nemGyermekvédelmi
csatoltam
rendelkezik
□ rendelkezem,
□ nem rendelkezem
□ csatoltam,
□ nem csatoltam
h) Nyilatkozom,
hogy a gyermekem
hátrányos
vagy halmozottan
helyzetű
Tudomásul
veszem, hogy
jelentkezéssel
és beiratkozással
gyermekemhátrányos
és az iskola
közötthatározattal
tanulói
Tudomásul
veszem, hogy a jelentkezéssel és beiratkozással gyermekem és az iskola között tanulói
rendelkezik
jogviszony
jött létre. Ami kizárólag írásos bejelentéssel szüntethető meg.
jogviszony
jött létre. Ami kizárólag
írásos
bejelentéssel szüntethető meg.
□ csatoltam,
□ nem
csatoltam
Felelősségem
teljes tudatában kijelentem,
hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Felelősségem
teljes tudatában
hogyésa fenti
adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem,
hogy akijelentem,
jelentkezéssel
beiratkozással
gyermekem
és az iskola között tanulói
jogviszony jött létre. Ami kizárólag írásos bejelentéssel szüntethető meg.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
a)

……………………………………
Szülő/törvényes
képviselő aláírása
……………………………………
(A művészetoktatás átalakítása……………………………………
kapcsán előforduló esetleges módosulások intézményünket is érinthetik.
Szülő/törvényes
aláírása
A törvényi
szabályozások miatt aképviselő
változtatás jogát
fenntartjuk.)
Szülő/törvényes
képviselő
aláírása
(A művészetoktatás átalakítása
kapcsán előforduló esetleges
módosulások
intézményünket is érinthetik.

(A művészetoktatásAátalakítása
kapcsán előforduló
módosulások
intézményünket is érinthetik.
törvényi szabályozások
miatt esetleges
a változtatás
jogát fenntartjuk.)
A törvényi szabályozások miatt a változtatás jogát fenntartjuk.)

