2022-2023 TANÉVRE

JELENTKEZÉSI LAP A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBA
1.

Jelentkező tanuló
Név: _________________________________________________
Születési hely, idő: ________________, __ __ __ __

___ . ___

Lakcím: _______________________________________________
Tartózkodási hely: ______________________________________________
Állampolgárság: _______________________________
Nem magyar állampolgár esetén a Magyarországon tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezése, száma: _______________________________________
TAJ száma: __ __ __ __ __ __ __ __ __
Oktatási azonosító: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2. Szülő (törvényes képviselő):
Név:______________________________________ Telefonszám: _________________
Lakcím: _________________________________________________
Tartózkodási hely: _________________________________________________
E-mail cím: ______________________________________________
3. Anyja születéskori neve: _____________________________________
Lakcíme: ____________________________________________________
Tartózkodási helye: ___________________________________________
4. Tanszak, melyre a felvételét kéri: ____________________________________________
5. Iskola neve és címe, ahol a tankötelezettségét teljesíti:
___________________________________________________________________________
Évfolyam száma: __________
6. Jegyzet, megjegyzés (intézmény tölti ki)
Beírási napló száma: ____________
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7. Nyilatkozat (megfelelő aláhúzandó):
- Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába
- Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár
A másik intézmény:
Neve: ________________________________________________
Címe: _________________________________________________
Művészeti ág megnevezése: _______________________________
A másik alapfokú művészeti iskolában:
- Térítési díj fizetése ellenében igénybevett heti foglalkozások száma: ______
- Tandíj fizetése ellenében igénybevett heti foglalkozások száma: ________
8. Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekem (megfelelő aláhúzandó):
- hátrányos helyzetű
- halmozottan hátrányos helyzetű
- testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista
Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításról szóló
jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.
Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 202___ / 202 ___
tanévben __________ tagozat __________ évfolyamon _____________________ művészeti
ágon _____________________ tanszakon az alábbi díjfizetéssel kívánom a művészeti képzést
igénybe venni a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskolában (megfelelő aláhúzandó):
térítési díj ellenében

tandíj ellenében

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díj fizetéssel gyermekem csak egy
intézmény egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást.
9. Alulírott nyilatkozom, hogy a házirend egy példányát átvettem.
10. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola
által szabott időben és módon megfizetem és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy
tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.
Dabas, __ __ __ __ , __ __. __ __

__________________________
szülő aláírása

___________________________
tanuló aláírása
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