JELENTKEZÉSI LAP és SZÜLŐI NYILATKOZAT
2017/2018. TANÉV
A jelentkezési lapot anyakönyv szerint, olvashatóan, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kérjük kitölteni!!!

A tanuló neve: ……………………..…………………………………OM azonosítója: ...…….……………
Születési helye, ideje: ……………………………………………… Állampolgársága: ……………………
Lakcíme: ………………………………………………….………………………………………….…..…..
A tanuló tel.száma: ……………………………A tanuló e-mail címe: ..................…………………..……..
Iskolája neve, címe: ……………………………………………………..…………………………………...
Iskolájában nappali rendszerű képzésben vesz rész:

Igen/Nem*

Választott tanszak: néptánc

Apja (gondviselő) neve: ………………………………………………………………………….…….……
Apja tel.száma: ………………………………. Apja e-mail címe: ..…………….………………………….
Anyja leánykori neve: ……………………………………………………………………………………….
Anyja tel.száma: ……………………………… Anyja e-mail címe: ...………………..……………………
Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesül: Igen/Nem*

(Igazolás másolatát kérjük csatolni.)

1. Szülőként (gondviselőként) kérem gyermekem felvételét a 2017-2018. tanévre, egyben kijelentem, hogy
gyermekem a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskolán kívül másik alapfokú művészetoktatást folytató intézményben
részt vesz/nem vesz részt* művészeti képzésben.
2. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy mivel gyermekem másik alapfokú művészeti iskolának is tanulója,
így a térítési díj fizetési kötelezettség mellett a ………………………….… Alapfokú Művészeti Iskolában
…………………….…………………….. tanszakon veszi igénybe a foglalkozásokat.
(Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a gyermek részt vesz másik képzésében is!)
3. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a fentiek értelmében gyermekem (a két művészeti iskola
miatt) a ……………………………. Alapfokú Művészeti Iskolában, ………………………………… tanszakon
tandíj-fizetési kötelezettség mellett tanul.
(Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a gyermek részt vesz másik képzésében is!)
4. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a jelentkezéssel és a beiratkozással a Tébláb
Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban áll 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-éig. A törvény
által előírt kötelező térítési, illetve tandíjat banki befizetéssel vagy átutalással kifizetem.
A törvény által előírt kötelező térítési vagy tandíj két részletben kerül kiegyenlítésre banki befizetéssel vagy
átutalással, az első féléves díj 2017. október 15-ig, a második féléves díj 2018. február 15-ig. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a fizetési kötelezettséget elmulasztom, az intézmény a teljes állami támogatás összegét
követelheti.
A tanulói jogviszony létesítéséről, az igazgató döntéséről tájékoztatót kaptam, a Házirend kivonatát átvettem.
Gyermekem művészeti képzésben való részvételének egészségügyi akadálya nincs. Hozzájárulok gyermekem
részvételéhez a tanórán kívüli foglalkozásokon, iskolai rendezvényeken, bemutatókon a gyermekemről készült fotók
megjelentetéséhez az iskola honlapján, plakátokon, szórólapokon.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
* megfelelő rész aláhúzandó

Budapest, 2017. szeptember 01.
……………………………………………………
Szülő/gondviselő aláírása

