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B EI RAT KO ZÁS I ADAT L AP
2018 / 2019. tanév
Az iskola tölti ki:
Az iskola tanulói közé felvételt nyert / nem nyert felvételt
Dátum:………………………………

…………………………
intézményvezető
ph.

Telephely:…………………...............
Tanszak:……………………………..

Beírási napló sz:

Tanár:……………………………….. Anyakönyvi sz:…./……………../……/201..
Szülő/gondviselő/nagykorú tanuló tölti ki: (MINDEN ADAT SZÜKSÉGES)
Tanuló neve:………………………………………………………………………………….
Oktatási azonosító száma: 7

(KÖTELEZŐ KITÖLTENI)

Taj szám:

(KÖTELEZŐ KITÖLTENI)

Születési helye:……………………………ideje:

év

hó

nap *

(*16. életévét betöltött tanuló esetén iskolai jogviszony igazolás szükséges!)

Lakcíme: Irsz.:

Város:………..…….Utca,házszám: ………………………..…

Apa/gondviselő neve:………………………………………mobil:…………………………..
Anya leánykori neve:……………………………............... mobil:………………………….
Szülői e-mail cím:………………………@……………...… Vezetékes telefon:…………...
A tanuló iskolája/óvodája……………………………osztály/csop.(szeptembertől):……….
A tanuló állampolgársága1:……………..…………állampolgársága2:………………………
A következő képzés(ek)re jelentkezem:
Szülő/gondviselő/nagykorú tanuló tölti ki

Iskola tölti ki

( Az i s ko l á v a l v a l ó e g ye z t e t é s u t án )

Tanszak (főtárgy):

tanár:

évf.:

naplószám:

Kötelező tárgy:

tanár:

évf.:

naplószám:

Második tanszak:
(tandíjköteles)

tanár:

évf.:

naplószám:

1. oldal

SZÜLŐI NYILATKOZATOK
2018 / 2019. tanév
Az iskola térítési- és tandíj szabályzata alapján az igénybe vett szolgáltatásokért beiratkozási
díjat/ térítési díjat /tandíjat kell fizetni. A fenntartó alapítvány a térítési díjon kívül alapítványi
támogatást gyűjt.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 18.§
(2) bekezdése értelmében a szülő az alábbiakról nyilatkozik:
Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy*
I. gyermekem a Kiss Zenede AMI-n kívül másik alapfokú művészeti iskolai képzésében nem
vesz részt.
II/1.) gyermekem másik alapfokú művészeti iskolai képzésében is részt vesz.
Másik művészeti iskola neve:
Tanszaka:
II/2a) szeretném, hogy gyermekemet a Kiss Zenede AMI ne számítsa be az államilag
támogatott létszámba, ezért vállalom az emelt összegű tandíj megfizetését.
II/2b) szeretném, hogy gyermekemet a Kiss Zenede AMI számítsa be az államilag támogatott
létszámba, ezért vállalom a másik alapfokú művészeti iskolában a tandíj megfizetését.
III.) gyermekem a Kiss Zenede AMI-ban több tanszakon vesz részt művészeti képzésben.
A második tanszakon tandíj fizetését vállalom.
IV.)
gyermekem
halmozottan
hátrányos
helyzetű/hátrányos
fogyatékos (testi, érzékszervi [látási, hallási] értelmi)/autista.

helyzetű/

*Ha az I. pontot jelöli, a II. pontot hagyja üresen, egyebekben a megfelelő részeket jelölje x-szel,
a IV. pontban aláhúzással (ehhez a ponthoz igazolás is szükséges)!

Hozzájárulok továbbá, hogy gyermekemről a Kiss Zenede AMI rendezvényein, foglalkozásain
készült kép- és hanganyagot az iskola kommunikációjában, kiadványaiban és hivatalos oldalain
reklám-oktatási célokra felhasználja.
Az iskola eszközeiben a tanuló által akár szándékosan, akár gondatlanságból okozott károkat az
iskola erre vonatkozó felhívását követően haladéktalanul megtérítem.
Vállalom a képzéssel járó díjfizetési kötelezettség meghatározott határidőre történő teljesítését.
Tudomásul veszem, hogy gyermekem a beiratkozási adatlap kitöltésével a Kiss Zenede AMI-val
tanulói jogviszonyt létesít 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig. A keletkezett
jogviszony tanév közbeni megszüntetése nem vonja maga után a befizetett díjak visszatérítésének
lehetőségét.
Az iskola házirendjét megismertem, mely a honlapon megtalálható, kérésre e-mailben megkapható.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Amennyiben adataimban változás következik be, azt 8 napon belül jelzem az intézménynek.
…………………………...........
Hely, dátum

…………………………………………..…..
Szülő/gondviselő/nagykorú tanuló aláírása
2. oldal

