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Jelentkezési Lap 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSRA  

A jelentkezési lapon lévő táblázatot kérjük nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni! 

Pontatlan adatok közlése esetén nem áll módunkban érvényes bizonyítványt kiállítani!  

A bizonyítvány kiadásnak együttes feltétele a tanszak követelményeinek teljesítése és a díjak határidőre 

történő befizetése! 

1.  A tanuló családi és utóneve:    
2.  A tanuló oktatási azonosító száma:    
3.  A tanuló születési helye és ideje:    

  
4. A tanuló TAJ száma:  

5. A tanuló állampolgársága:  

6.  A tanuló gondozójának neve:    
7.  A tanuló lakcíme:   

  

8.  A tanuló anyjának leánykori neve:    
9.  A szülő telefonszáma:    

 

Kérjük a kedves szülőket jelöljék X-szel, hogy gyermekük melyik művészeti ágban, milyen tanszakon 

kíván tanulni, valamint, ha táborozáson is részt kíván venni! 

 

A kedvezményes táborozást igénybe veszem (Információ a túloldalon):  igen  nem 

Szülői Nyilatkozat 
Alulírottak hozzájárulunk, hogy gyermekünk az Alapfokú Művészeti Iskola által nyújtott képzésben részt vegyen. 

Tudomásul vesszük, hogy a beiratkozása a 2018/19–as tanév egészére szól.  
 

Kedves Szülők! Kérjük x –el jelöljék a megfelelő négyzetet! 

  Nyilatkozom, hogy gyermekem más művészeti iskolába nem jár, ezért kérem, hogy az állami normatíva támogatást a 

jelentkezési lapot kibocsátó intézmény igényelje meg.  

  Nyilatkozom, hogy gyermekem még az alábbi művészeti iskolába jár:  

  .................................................................................................................  

 (Művészeti iskola)  

  ................................................................................................................. Tanszakon, 
 ahol megkapják gyermekem után a normatívát. Ennek megfelelően tudomásul veszem, hogy az Önök művészeti 

iskolájában megfizetem a hatályos jogszabályban lévő, a tanszakra vonatkozó tandíjat, vagy  
 nyilatkozom, hogy gyermekem után ezen jelentkezési lapot kibocsátó intézmény kérje meg az állami normatíva 

összegét, annak ellenére, hogy más művészeti iskolába is jár.  

Térítési díj alóli mentesség:  

A 2011. évi CXC. törvény 16. § (3) pontjának 2. bek. értelmében: „Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos 

helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látás, hallás), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá 

az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.” 

Alulírott nyilatkozom, hogy: 

  gyermekem hátrányos helyzetű 

  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

  gyermekem sajátos nevelési igényű 

Tudomásul veszem, hogy a díjak teljes vagy részleges visszafizetésére az alábbi négy esetben kerülhet sor:  

 1. a lakóhely megváltozása, 2. egészségügyi alkalmatlanság, szakorvosi igazolással,  

 3. nincs megfelelő létszám a csoport indításához, 4. a tanuló mentesül a térítési díj fizetésének 

kötelezettsége alól 

A visszafizetés együttes feltételei:   

 1. a szülő írásbeli kérelme, az indok megjelölésével, 2. a befizetett igazolószelvény másolata, 

  3. a szülő bankszámlaszámának megadása.  

KEDVEZMÉNYES TÁBORAINK (2019. Május 15-ig) : 

15.600 FT / 5 NAP / napi háromszori étkezéssel! ill.  5.900 FT / 3 NAP / napi egyszeri étkezéssel! 

További információkat a táborokról Marozs Miklósnétól vagy Doka Jennifertől (Tel.: 20/214-5858) vagy (06-42/594-658 ), 

Betóri Gábortól (70/329-8189), prospektusainkból, illetve a www.ipon1999.hu weboldalról kaphat! 

 

A JELENTKEZÉSI LAP CSAK A SZÜLŐK ALÁÍRÁSÁVAL ÉRVÉNYES!  

 
 

…………………………………………..    ………………………………………. 

szülő aláírása     szülő aláírása  

  Zeneművészet   (furulya) 

fafúvós 

  (fuvola) 

fafúvós 

  (ütő) 

akkordikus 

  (népzene) 

zeneismeret 

   (citera) 

pengetős 

  (zongora) 

billentyűs 

 (magánének) 

vokális 

  (gitár) 

akkordikus 

  Táncművészet   néptánc   társastánc   moderntánc  balett 

  Báb és színművészet   bábjáték   színjáték   

  Képző és iparművészet  

képzőművészeti 

  grafika és 

festészet 

  


