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BEIRATKOZÁSI LAP a 2017/2018-as tanévre 

ÚJ NÖVENDÉK    Beírási napló száma:………… 

1. Jelentkező tanuló: 

- neve:………………………………………………………………………………... 

- neme: lány, fiú 

- születési helye és ideje:……………………………………………………………... 

- lakcíme:…………………………………………………………………………….. 

- tartózkodási helye:………………………………………………………………….. 

- állampolgársága: magyar, egyéb:…………………………………………………... 

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme 

és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:……………………………. 

- oktatási azonosító száma:……………………… TAJ száma:………………….. 

2. Szülő (törvényes képviselő, gondviselő) neve:……………………………………... 

- lakcíme:…………………………………………………………………………….. 

- tartózkodási helye:………………………………………………………………….. 

- Tel. száma:………………...... e-mail címe:………………………………………... 

3. Anyja születéskori neve:…………………………………………………………… 

- lakcíme: ……………………………………………………………………………. 

- tartózkodási helye:………………………………………………………………….. 

- Tel. száma:…………………. e-mail címe:………………………………………… 

4. Annak az iskolának a megnevezése, melyben a tanuló tankötelezettségét 

teljesíti: 

………………………………………………………………………………………. 

- évfolyamának száma:…………………. 

5. Zeneiskolai tanszak:…………………………… évfolyam:………… tagozat:…... 

- Főtárgy tanára:…………………………………………………………………………… 

- Kötelező tárgy:……………………….. osztály:……… tanár:…………………………… 

- Kötelezően választható tárgy:……………………… tanár:………………………... 

http://www.farkasferenc-zeneiskola.hu/
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NYILATKOZATOK 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár. 

     A másik intézmény 

- neve:…………………………................................................................................... 

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

- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások 

száma:……………………... 

- Tandíj díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások 

száma:……………………..... 

- művészeti ág megnevezése:………………………………………………………… 

- A térítési díjat a ………………………………….. Alapfokú Művészeti Iskolában 

fizetem. 

I. Alulírott nyilatkozom, hogy  

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 gyermekem hátrányosan halmozott helyzetű 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, 

autista 

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

III. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját 

az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy 

a térítési díj, illetve a tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az 

oktatásból való kizárással járhat. 

 

Budapest, 201…. …………….. hó ……… nap  

       

    ………………………………. 

       szülő (jelentkező) aláírása 
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