
Jelentkezési lap 
 

FARKAS FERENC ZENEISKOLA 

 

2014/2015 – ös tanév 
 

Régi növendék*       Új növendék* 
 

 

Növendék neve: ……………………………………………………………….…….lány  /  fiú  
 

Szül. hely, idő: …………………………………………………….Állampolgárság:………..… 

 

Oktatási azonosító sz.: ……………………………..... Taj. sz.: ………..…………….………... 

 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 
 

Iskolája: …………………………………………………………......     osztálya: ………… 
 

Tanszak ………………………………… oszt: ……..  Tanára:…………………………… 
 

Kötelező tárgy: …………………………  oszt.:……..  Tanára: …………………………... 
 

Térítési díj : …………………..   Tandíj: …………………..... Hangszerh.:………………. 
 

 

Anya (szül.) neve: ……………………………………………………………………………… 

 

Lakcím: …………………………………………………….mobil ……………………………. 

 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 
 

Apa (gondozó) neve: …………………………………………………………………………… 

 
Lakcím: ………………………………………………………....mobil ………………………………… 

 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 

 

Elérhetőségek (telefonszám vezetékes) ………………………………………………………… 

 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………... 
 

 

Bizonyítvány 
 

LEADTA*   NEM ADTA LE*   NINCS (új növ.)* 

 

 
 

A térítési díj / tandíj mérséklésének kérelmét    leadta *  nem adta le* 

 

* a megfelelőt kérjük bekarikázni ! 



 

 

NYILATKOZAT 

 

1. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a tanuló 

oktatásból való kizárását jelenti. 

2.*  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy gyermekem 

 nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 

3.*  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy gyermekem másik 

alapfokú művészeti iskolába is jár.  

 

Másik intézmény neve: ……………………………………………………………………… 

 

címe: . ……………………………………………………………………………………… 

 

Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: …………………. 

 

Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……………………… 

 

Térítési díjat választom a ………………………………………………………………………. 

Alapfokú Művészeti Iskolában. 

 

4.* Alulírott kijelentem, hogy gyermekem az illetékes jegyzőtől rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik.  

           

A térítésmentességre jogosító jegyzői határozat száma:......................................................... 

5.  Alulírott kijelentem, hogy a megállapított térítési díjat / tandíjat és hangszerhasználati 

díjat az arra szabott időben befizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj 

fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.  

6. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem. 

7. Alulírott nyilatkozom, hogy  

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, 

autista 

8. Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ a térítési- ill. tandíjak mértékét egységesíti, és ez a térítési- ill. tandíjak 

emelkedését eredményezi, a különbözetet határidőre befizetem.  

 
 

 

Budapest, 2014. június 16. 17. 18.*   Szülő / jelentkező aláírása:……………………………... 

 

* a megfelelőt kérjük bekarikázni ! 


