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       Beírási napló száma.: 

 

JELENTKEZÉSI LAP        A SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  
2015/2016. tanév                   ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBA 

 
1. Tanulói adatok 

 

A tanuló neve:  ....................................................................................................................................................  

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

Lakcíme:  .................................................................................................................... Tel.: ..................................  

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………. 

Állampolgársága: …………………………….  

Anya leánykori neve:  .......................................................................................................................................  

Tel.:  .........................................................................................  E-mail:   .............................................................   

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

Tel.:  .........................................................................................  E-mail:   .............................................................   

TAJ száma:   ..........................................................................  

Tanuló oktatási azonosítója:  .............................................   

Egyéb megjegyzés:  ............................................................................................................................................  

 

2. Tanulói jogviszony adatai 

 

1. tanszak és évfolyam, amelyre beiratkozik:  .......................................................................................  

 Térítési díj nélkül (Csak hátrányos helyzetű tanuló esetében! Nem gyermekvédelmi!) 

 Térítési díj fizetése ellenében 

2. tanszak és évfolyam, amelyre beiratkozik:  .......................................................................................    

 Tandíj fizetése ellenében (Több művészeti képzésben való részvétel esetén: 2. vagy 3. 

tanszak) 

Tankötelezettségét mely iskolában és osztályban teljesíti?  

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

A 2014/2015-es tanévben mely tanszak(ok)ra járt? 

A/ Főtárgy: ……………………………………………………… Évfolyam: ……………………………………….. 

B/ Főtárgy: ……………………………………………………… Évfolyam: ……………………………………….. 
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3. NYILATKOZAT 

 
 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár. 

A másik intézmény 

Neve: …………………………………………………………………………………………... 

Címe: …………………………………………………………………………………………... 

Mióta van tanulói jogviszonya  a másik intézményben? 

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

 
4. Alulírott nyilatkozom, hogy 

 gyermekem hátrányos helyzetű 
 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 
 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, autista 
Tudomásul veszem, hogy a hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megálla-
pításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény 
igénybevételének. 
 

5. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát a mai napon átvettem. 

 
6. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját  

az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térí-
tési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárás-
sal járhat. 

 
7. Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekemről az intézményben a pályázatokhoz,  

szakmai kutatásokhoz és az iskolát népszerűsítő kiadványokhoz fotó és videófelvétel 

 készülhet. 

nem készülhet. 

 
8. Tudomásul veszem, hogy a művészeti iskola tanóráin való részvétel kötelező. 

Amennyiben a tanuló 10 óránál többet igazolatlanul mulaszt, 2 felszólítás után 
megszűnik a jogviszonya.  

 
9. A térítési- és tandíjra, valamint a tanulói jogviszonyra vonatkozó tájékoztatót át-

vettem. 
 

VÉSZTŐ,  .....................................                                       …………………………………….. 
 
        Szülő aláírása 
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