BEIRATKOZÁSI LAP
a 20…/20… tanévre

A tanuló személyes adatai (születési anyakönyvi kivonat alapján!)
A tanuló teljes neve:

Oktatási azonosítója:
Születési hely:

Születési idő:

Édesanyja leánykori neve:

............... év ......... hó ......... nap
Apa/gondviselő neve:

Állampolgársága:
Lakcím:

Telefon:

Ímél:

Közismereti iskola neve, címe:

Iskolai évfolyam/osztály az adott tanévben:
Kérjük, jelölje „x”-el!

Hozzájárulok:
1. hogy a gyermekről készült fotókat, videó felvételeket
 az iskola honlapján

 felsőoktatási intézmény e-portfóliójához felhasználjuk 
2. hogy az elérhetőségeket (telefon, ímél)
 kapcsolattartáshoz
 e-naplóban rögzíthessük.




A gyermeket érintő bármilyen változást 3 munkanapon belül bejelentem.
A Házirendet tudomásul vettem.

Szülőként/gondviselőként tudomásul veszem, hogy gyermekem, a beiratkozással a fenti intézménnyel tanulói
jogviszonyban áll 20….. szeptember 1-től 20….. augusztus 31-ig.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Szob, 20….. ....................................... hó ......... nap
Aláírás: ........................................................................
Az iskola tölti ki!
Település / Tagozat

Tanszak / főtárgy

Tanár neve

Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
OM: 040008
1. oldal

Egyéb

NYILATKOZAT
a fizetendő díjak megállapításához
a 20…/20… tanévre
A gyermek neve: ……………………………………………
Kérjük, jelölje „x”-el!



Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába.





Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.

*

* Ha jár másik művészeti iskolába, az intézmény:
- neve: ……………………………………………………………...………………..……...…...
- címe: …………………………………………………………...………………………….…..
- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………………….........
- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………............................…
- művészeti ág megnevezése:……………………………………………………………...…….

Kérjük, jelölje „x”-el!

Alulírott nyilatkozom, hogy
 gyermekem hátrányos helyzetű



 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű



 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista 

Tudomásul veszem, hogy az erről szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak
járó kedvezmény igénybevételének ezért a kedvezményeket, mentességeket igazoló
dokumentumokat legkésőbb a beiratkozást követő 1 hónapon belül leadom.
Kötelezettséget vállalok, hogy az iskola részére a fenti tanévben előírt díjakat megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli
elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.
Szob, 20……………………..

…………………………………………….
szülő/gondviselő aláírása

Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
OM: 040008
2. oldal

