J E L E N T K E Z É S I
2020/2021 tanév

Kérjük a kedves szülőket, hogy X-szel jelöljék a megfelelő négyzetet!

L A P
évfolyam
az adott tanszakon

A jelentkezési lapon lévő táblázatot kérjük nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni!
Pontatlan adatok közlése esetén nem áll módunkban
érvényes bizonyítványt kiállítani!
A bizonyítvány kiadásának együttes feltétele a tanszak követelményeinek teljesítése és
a díjak befizetése!

Nyilatkozom, hogy a gyermekem még az alábbi művészeti iskolába jár:
……...……………………..…………………………………………………... (művészeti iskola)
………………………………………………………………………………………...... tanszakon,
A fent megjelölt intézményben megkapják gyermekem után a normatívát. Ennek
megfelelően tudomásul veszem, hogy az önök művészeti iskolájában kifizetem a mindenkor
hatályos jogszabályban lévő, a tanszaknak megfelelő normatíva összegét, a tandíjat és a kerámia
tanszakon az anyagköltséget.

A tanuló családi és utóneve:
Tanuló azonosítószám:
(a diákigazolványon olvasható)
A tanuló lakcíme:

Nyilatkozom, hogy a gyermekem más művészeti iskolába nem jár, ezért kérem, hogy az
állami normatívát a jelentkezési lapot kibocsátó intézmény igényelje meg.
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Nyilatkozom, hogy gyermekem után a jelentkezési lapot kibocsátó intézmény vegye fel a
normatívát, annak ellenére, hogy a fent megjelölt más művészeti iskolába is jár.
Szülőként tudomásul veszem, hogy gyermekem a második tanszakon (egyéni: hangszeres, vagy
csoportos képzés: kerámia, néptánc) csak tandíj-fizetési kötelezettség mellett tanulhat.

Az apa (gondviselő) neve:

Második tanszak:……………..……………………………
Az érintett rendelkezés:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 18.§ (2) bekezdése
értelmében: „…Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú
művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban vesz részt térítési díj fizetési
kötelezettség mellett a képzésben. Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni.”

A tanuló születési helye
és ideje:
A tanuló iskolájának neve, címe:
Iskolai osztálya
a 2020/21 tanévben:
A tanuló anyjának születési
(leánykori) neve:
A szülő telefonszáma:

Szülői nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy gyermekem, a jelentkezéssel és a beiratkozással a Páduai Szent
Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban
áll a 2020/21 tanév végéig, vagyis 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig. A
tanulói jogviszony idő előtti megszüntetése esetén az iskolának a térítési- ill. tandíjat
nem áll módjában visszafizetni.
Vállalom a meghatározott díjak határidőn belül történő befizetését.

A szülő e-mail címe:
Tanszak, amelyre jelentkezik:

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
………………………………………………………….
Szülő vagy nagykorú jelentkező aláírása

Kérjük, a túloldali nyilatkozatokat figyelmesen olvassák el és töltsék ki!

Piliscsaba, 2020. ……………………………….
….…..............................................................
szülő (gondviselő) aláírása

