Erkel Gyula Újpesti Zenei
Al ap fo kú M ű vés z eti I s ko la
OM 102382

JELENTKEZÉSI LAP A 2018/2019-ES TANÉVRE
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL, O L V A S H A T Ó A N KÉRJÜK KITÖLTENI
Jelentkező neve: ……………………………………………………………………………………
Oktatási azonosító: …………………………..………. Taj:……………………………................
Állampolgársága: ..…………………………………………………………………………...........
Születési ideje: ………………………………. Születési helye: ………………………………….
Telefonszáma: ……………………………… E-mail címe: ………………………………..........
(18 éves vagy idősebb növendék esetén a telefonszám és email-cím megadása kötelező, mert a növendéket
értesítjük a fontos tudnivalókról!)

Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………………..........
Telefonszáma: ……………………………… e-mail címe: ………………………………..........
Gondviselő neve: …………………………………………………………………………………...
Telefonszáma: ……………………………… e-mail címe: ……………………………………...
(18 évnél fiatalabb növendék esetén LEGALÁBB EGY telefonszám és email-cím megadása kötelező, mert a
szülőket értesítjük a fontos tudnivalókról!)

Állandó lakcím ir.sz.: …………………. Város: …………………………………………………...
Utca, házszám, emelet, ajtó: ……………………………………………………………………..
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………...
Közismereti iskola (vagy felsőoktatási intézmény) neve:
(zárójelben a 2018. szeptemberében várható évfolyam)
……………………………………………………………………………………………

(…..)

Választott hangszer, amelyre jelentkezik (első, illetve helyhiány esetén második helyen):
1: ……………………………………………

2: …………………………………………

Zenei előképzőbe járt?

nem

igen

Nyilatkozat (Jelölje meg a megfelelő mondatokat!)
A növendék nem jár másik államilag támogatott alapfokú művészeti iskolába.
A növendék másik államilag támogatott alapfokú művészeti iskolába is jár.
A művészeti iskola neve: …………………………………………………………………
Művészeti ág megnevezése: ……………………………………………………………
10 42 B uda pe st , I st vá n út 1 7 - 1 9 .
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Ha másik alapfokú művészeti iskolába is jár, választania kell, hogy melyik képzéshez veszi igénybe az
állami támogatást. (Állami támogatás csak egyetlen hangszerre jár!) Az államilag támogatott
képzésért kedvezményes TÉRÍTÉSI DÍJAT, az állam által nem támogatott (többi) művészeti képzésért
TANDÍJAT kell fizetni.

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI-ban
veszem igénybe az állami támogatást,
a másik iskolában tandíjat fizetek.

A másik iskolában veszem igénybe
az állami támogatást, az Erkel Gyula
Újpesti Zenei AMI-ban tandíjat fizetek.

Nyilatkozom, hogy gyermekem
hátrányos helyzetű
halmozottan hátrányos helyzetű
testi, érzékszervi fogyatékkal élő
középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos
autista
a fentiek közül egyik se
Tudomásul veszem, hogy a hátrányos helyzet megállapításáról jogerős jegyzői határozat, illetve a
sajátos nevelési igény megállapításáról szakértői vélemény bemutatása a feltétele, a tanulónak járó
kedvezmény igénylésének.
Alulírott nyilatkozom, hogy a Klebelsberg Központ utasítása alapján megállapított térítési díját /
tandíját az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj
vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.
Jelen adatlap kitöltésével büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kitöltött
adatok a valóságnak megfelelnek, és az adatokban történő változást haladéktalanul bejelentem.

Budapest, …………………………..
……………………………………………
szülő (jelentkező) neve
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