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4. melléklet 

Jelentkezési lap és szülői nyilatkozat 2021/2022 tanévre 

Intézmény megnevezése: Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanuló neve:  fiú, lány 

tagozat: tanszak:                                                                        tantárgy: 

Születési  hely:                                                        idő: 

Állandó lakhely:                                              utca            

Tartózkodási hely:                                             utca 

A tanuló oktatási 

azonosító száma: 

 Taj száma: 

Szülő, (törvényes 

képviselő) neve: 

 Tel. szám: 

e-mail: 

Anyja születéskori neve:  Tel. szám: 

 

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolában 

művészeti képzésben 
1
 

részt vesz   nem vesz részt   

Amennyiben részt vesz: 

a másik iskola megnevezése:  

címe:  

művészeti ág/tanszak/évfolyam:  

térítési díj fizetése ellenében igénybe 

vett heti foglalkozások száma: 

 

tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe 

vett heti foglalkozások száma: 

 

2. Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 2021/2022 tanévben ... tagozat …………............... évfolyamon 

...................................... művészeti ágon ............................................................................ tanszakon 

az alábbi díjfizetéssel kívánom a művészeti képzést igénybe venni a  

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
2
 

térítési díj ellenében  tandíjfizetéssel  

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díjfizetéssel gyermekem csak egy 

intézmény egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást. 

Debrecen, 2021.  

    

              Szülő (gondviselő) aláírása Tanuló aláírása
3
 

                                                      
1
 a megfelelő rész mellé „x”-t tenni 

2
 a megfelelő rész mellé „x”-t tenni 

3 az aláírás csak a 18. életévét betöltött tanuló esetében kell szükséges 
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A tanuló állampolgársága: magyar egyéb: 

Tartózkodás jogcíme  Okirat: 

Nappali rendszerű oktatási 

intézmény, ahol jelenleg 

tanul 

neve: 

címe:                                                                      

évfolyam, osztály a 2021/2022 tanévben: 

Tanuló telefonszáma:  

Beírási napló száma:  

 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás 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.  

 

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló 

jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.  

 

Ezen jelentkezési lap kitöltésekor aláírásommal igazolom, hogy a Köznevelési Törvény ide 

vonatkozó rendelkezését ismerem és elfogadom. 

 

A Nkt. 46.§ (3)a pontja szerint: „A gyermeknek, a tanulónak joga, … hogy alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,” 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet: 14.§ (1) pontja szerint: „Ha a tanulót – kérelmére – 

felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége 

előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni”. 

A beiratkozás 1 tanévre kötelez! 

14.§ (2) „A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát.” (A mulasztást igazolni kell.) 

 

Hozzájárulok, hogy gyermekem művészeti iskolai munkájáról, eredményeiről az iskola 

honlapján, az intézmény pozitív bemutatásának érdekében képek, írások megjelenjenek, 

valamint gyermekem munkáival/koreográfiáival kiállításokon, pályázatokon, versenyeken az 

intézményt képviselve a GDPR előírásait betartva részt vegyen. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

 

Debrecen,  

 

.……………………………………………..  

      szülő (18 év feletti jelentkező) aláírása 

 


