Jelentkezési lap a

Bátonyterenyei Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskolába

Kérjük a jelentkezési lap minden sorának pontos kitöltését!
1. Jelentkező tanuló:
- neve:……………………………………………………………………………………………
- telefonszáma:………………………………………………………………………………….
- születési helye és ideje:………………………………………………………………………...
- anyja születéskori neve: ……………………………………………………………………….
- lakcíme:………………………………………………………………………………………...
- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..
- társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………..
- adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..
- oktatási azonosító száma:……………………………………………………………………...
- állampolgársága : magyar
- nem magyar állampolgár esetén állampolgársága és a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: ……………………………….
2. Szülő (törvényes képviselő) neve: …………………………………………………………….
- telefonszám.:……………………………………………………………………………………
- e-mail címe: …………………………………………………………………………………….
- lakcíme:………………………………………………………………………………………...
- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

3. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: …………………………………………..……………..
4. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét
teljesíti (általános iskola vagy középiskola):

………………………………………………………………………………..………………..
- évfolyam 2021. szeptember 1-jétől : …………

Beírási napló száma:*…………………………………………………………………………………..
* Az intézmény tölti ki.

5. Nyilatkozat
Szülőként ( gondviselőként ) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolában
részt vesz

nem vesz részt művészeti képzésben
( a megfelelő aláhúzandó )

Amennyiben részt vesz, a másik iskola megnevezése, címe:………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Nyilatkozom, hogy gyermekem után 2021-2022. tanévben megállapított éves térítési
illetve tandíjat az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul
veszem, hogy a térítési/tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból
való kizárással járhat.
- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………......
- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……….........…
6. Alulírott nyilatkozom, (mentességet adunk a térítési díj fizetése alól), hogy
•

gyermekem hátrányos helyzetű

•

gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű

•

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

Tudomásul veszem, hogy ennek megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a
tanulónak járó kedvezmény igénybevételének!
7. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirendet elolvastam és tudomásul vettem.

Bátonyterenye, ………..év ………………….…. hó ……… nap

……………………………………...
szülő (jelentkező) aláírása

Adatkezelési hozzájárulás és Szülői hozzájárulási nyilatkozat

Alulírott ………………………………………………………………………………. szülő, gondviselő (továbbiakban nyilatkozó)
hozzájárulok ahhoz, hogy ……………………………………………………………………….nevű gyermekem (adatai a
beíratkozási lappal megegyeznek) alábbi adatait a

a törvényi előírás szerint nyilvántarthassa, kezelhesse.
A tanulói jogviszonnyal kapcsolatok adatok
-

az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
jogviszony létesítésével, szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok.

Kelt: ………………………………………..
……………………………………………………………..
szülő/gondviselő (nyilatkozó) aláírása

Alulírott ………………………………………………………………………………. szülő, gondviselő (továbbiakban nyilatkozó)
hozzájárulok ahhoz, hogy ……………………………………………………………………….nevű gyermekem (adatai a
beíratkozási lappal megegyeznek) alábbi adatait a

által a 2021/22-es tanévben szervezett programokon, rendezvényeken részt vegyen, továbbá hozzájárulok
ahhoz, hogy kiskorú gyermekemről fotók, felvételek készüljenek, illetve esetlegesen a programmal
kapcsolatban riporteri kérdésekre válaszolhasson és azok nyilvánosságra kerüljenek. A fotók, felvételek,
riportok megjelenhetnek a Bátonyterenyei Alapfokú Művészeti Iskola közösségi oldalán.
Kelt: ………………………………………..
……………………………………………………………..
szülő/gondviselő (nyilatkozó) aláírása

