JELENTKEZÉSI LAP és SZÜLŐI NYILATKOZAT 2018/2019. TANÉV
A jelentkezési lapot anyakönyv szerint, olvashatóan, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kérjük kitölteni!
A tanuló neve: ……………………..………………………………….... OM azonosítója: ….…………..…
Születési helye: ........................................ Születési ideje: .....………… Állampolgársága: ……………......
Lakcíme: ………………………………………………….………………………………………….…..…..
A tanuló tel.száma: ……………………………A tanuló e-mail címe: ..................…………………..……..
Iskolája neve, címe: ……………………………………………………..…………………………………...
Iskolájában nappali rendszerű képzésben vesz részt:

igen/nem

Választott tanszak: néptánc

Anyja leánykori neve: ……………………………………………………………………………………….
Anyja tel.száma: ……………………………… Anyja e-mail címe: ...………………..……………………
Apja (gondviselő) neve: ………………………………………………………………………….…….……
Apja tel.száma: ………………………………. Apja e-mail címe: ..…………….………………………….
Szülőként (gondviselőként) kérem gyermekem felvételét a 2018-2019. tanévre a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskolába,
egyben nyilatkozom, hogy
(Kérjük x –el jelöljék a megfelelő négyzetet!)
gyermekem más művészeti iskolába nem jár.
(Ebben az esetben a következő két menüpontnak nincs jelentősége.)
gyermekem még a ....................................... alapfokú művészeti iskolába is jár, ................................ tanszakon,
ahol tandíjat fizetek, így az állami normatív támogatást a Tébláb AMI veheti igénybe.
gyermekem még a ....................................... alapfokú művészeti iskolába is jár, ................................ tanszakon,
ahol megkapják gyermekem után az állami normatív támogatást. Ennek megfelelően tudomásul veszem, hogy
a Tébláb AMI-ban megfizetem a hatályos jogszabályban lévő, a tanszakra vonatkozó tandíjat.
Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a jelentkezéssel és a beiratkozással a Tébláb
Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban áll 2018. szeptember 1-jétől, 2019. augusztus 31-éig.
Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díjfizetéssel gyermekem csak egy intézmény egy tanszakán veheti
igénybe az alapfokú művészetoktatást. A törvény által előírt kötelező térítési, illetve tandíjat banki befizetéssel vagy
átutalással két részletben (első féléves díj 2018. október 15-ig, a második féléves díj 2019. február 15-ig) kifizetem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fizetési kötelezettséget elmulasztom, az a gyermekem oktatásból való
kizárásával járhat, valamint az intézmény a teljes állami támogatás összegét követelheti. Gyermekem művészeti
képzésben való részvételének egészségügyi akadálya nincs. Hozzájárulok, hogy gyermekem részt vegyen az iskola
által szervezett, tanórán kívüli foglalkozásokon, programokon is. Hozzájárulok iskolai rendezvényeken, bemutatókon
a gyermekemről készült fotók, videók megjelentetéséhez az iskola honlapján, plakátokon, szórólapokon és egyéb
média felületeken. A nem magyar állampolgárságú tanulók esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme
és a tartózkodásra jogosító okirat másolatát kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.
Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekem:
(Kérjük x –el jelöljék a megfelelő négyzetet!)
hátrányos helyzetű
halmozottan hátrányos helyzetű
testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
sajátos nevelési igényű
Bármely nyilatkozat esetén kérjük a szükséges igazolások fénymásolatának csatolását a jelentkezési laphoz!
A tanulói jogviszony létesítéséről, az igazgató döntéséről tájékoztatót kaptam, a házirendet az iskola honlapján
elolvastam., a jelentkezési lappal együtt a tájékoztató és kisérő levelet átvettem.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Az esetleges változást, kimaradást
írásban kell közölni.
Budapest, 2018. ..............

……………………………………………………
Szülő/gondviselő aláírása

A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel.

