Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
cím: 2890 Tata, Almás i út 24.

tel: 34/587-005

Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
cím: 2890 Tata, Almás i út 24.

e- mail: neptanc@kenderke.hu

tel: 34/587-005

e- mail: neptanc@kenderke.hu

………………….. TANSZAK
JELENTKEZÉSI LAP 2017/2018 TANÉV

………………….. TANSZAK
JELENTKEZÉSI LAP 2017/2018 TANÉV

A jelentkező neve: ......................................................................................................................................................

A jelentkező neve: ......................................................................................................................................................

Születési helye: ............................................................... ………. …. Ideje………………………………………

Születési helye: ............................................................... ………. …. Ideje………………………………………

Állampolgársága:………………………………..Tanulóazonosító száma: ...............................................................

Állampolgársága:………………………………..Tanulóazonosító száma: ...............................................................

Apja neve: …………………………………………………………. e-mail:…………….………………………….

Apja neve: …………………………………………………………. e-mail:…………….………………………….

Telefonszám:………………………………..* Munkahely:……………………………………………………

Telefonszám:………………………………….* Munkahely:……………………………………………………

*Foglalkozás:……………………………..…...*Munkahelyi telefonszám:…………………………………........

*Foglalkozás:……………………………..…...*Munkahelyi telefonszám:…………………………………........

Anyja születéskori neve: …………………………………………... e-mail:…………….………………………….

Anyja születéskori neve: …………………………………………... e-mail:…………….………………………….

Telefonszám:…………………………….. …* Munkahely:…………………………………………………..

Telefonszám:…………………………….. …* Munkahely:…………………………………………………..

*Foglalkozás:……………………………..….*Munkahelyi telefonszám:…………………………………....

*Foglalkozás:……………………………..….*Munkahelyi telefonszám:…………………………………....

Állandó lakhely:

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

Állandó lakhely:

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

Értesítési cím:

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

Értesítési cím:

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

Lakás telefon:……………………………………………………………………………………………………..

Lakás telefon:……………………………………………………………………………………………………..

Melyik iskolába jár? ...................................................................................................................................................

Melyik iskolába jár? ...................................................................................................................................................

Osztály:…………….. Osztályfőnök:.........................................................................................................................

Osztály:…………….. Osztályfőnök: .........................................................................................................................

*A rovatokat nem kötelező kitölteni.

*A rovatokat nem kötelező kitölteni.

Kelt, ...........................................................
………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

Kérjük a következő oldalon található nyilatkozat kitöltését is!

Kelt, ............................................................
………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

Kérjük a következő oldalon található nyilatkozat kitöltését is!

NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

Alulírott szülő (nyomtatott betű)….…………………………………………….…… nyilatkozatot
teszek, hogy gyermekem ……………………………………………………………..

Alulírott szülő (nyomtatott betű)….…………………………………………….…… nyilatkozatot
teszek, hogy gyermekem ……………………………………………………………..

I. A vonatkozó jogszabályok előírásait teljesítve a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
részére a térítési díj fizetését a következő intézményben választom. A másik intézményben a
tandíjfizetési kötelezettséget vállalom. (Két intézményben ugyanazt nem lehet jelölni! Kérjük a
megfelelő részt aláhúzni!

I. A vonatkozó jogszabályok előírásait teljesítve a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
részére a térítési díj fizetését a következő intézményben választom. A másik intézményben a
tandíjfizetési kötelezettséget vállalom. (Két intézményben ugyanazt nem lehet jelölni! Kérjük a
megfelelő részt aláhúzni!

-

Gyermekem a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola néptánc/ társastánc/
moderntánc/ trombita tanszakára jár.
Ebben az intézményben a *térítési/tandíj fizetését vállalom.

-

Gyermekem a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola néptánc/ társastánc/
moderntánc/ trombita tanszakára jár.
Ebben az intézményben a *térítési/tandíj fizetését vállalom.

-

Gyermekem a …………….………………………….…….................. Művészeti Iskola
…………………….. tanszakára is jár.
Ebben az intézményben a *térítési/tandíj fizetését vállalom.

-

Gyermekem a …………….………………………….…….................. Művészeti Iskola
…………………….. tanszakára is jár.
Ebben az intézményben a *térítési/tandíj fizetését vállalom.

„Költségtérítési- és tandíjrendelet”-ről a gazdasági irodában lehet tájékozódni.
Befizetési határidő: I. félév: október 15. , II. félév: február 15.
Részletfizetés, csökkentés vagy mentesség írásban kérelmezhető az I. félévre szeptember 20-ig
a II. félévre január 20-ig.

„Költségtérítési- és tandíjrendelet”-ről a gazdasági irodában lehet tájékozódni.
Befizetési határidő: I. félév: október 15. , II. félév: február 15.
Részletfizetés, csökkentés vagy mentesség írásban kérelmezhető az I. félévre szeptember 20-ig
a II. félévre január 20-ig.

II. Gyermekemet a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásaira (kérjük a
megfelelő részt aláhúzni)

II. Gyermekemet a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásaira (kérjük a
megfelelő részt aláhúzni)

-

az iskola gépjárművel szállíthatja,
gyermek utazásáról magam gondoskodom.

-

az iskola gépjárművel szállíthatja,
gyermek utazásáról magam gondoskodom.

III. Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről az iskolai eseményeken felvételek készüljenek (órai
felvételek, fellépések, TV-s szereplések, kiadványok, stb.), melyeket az iskola tevékenységével
összefüggésben használhat.

III. Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről az iskolai eseményeken felvételek készüljenek (órai
felvételek, fellépések, TV-s szereplések, kiadványok, stb.), melyeket az iskola tevékenységével
összefüggésben használhat.

IV. Gyermekem az iskola fejlesztő munkájának jelen és jövőbeli hatását kutató mérésekben, az
adatokra vonatkozó titoktartási szabályok betartásával részt vehet.

IV. Gyermekem az iskola fejlesztő munkájának jelen és jövőbeli hatását kutató mérésekben, az
adatokra vonatkozó titoktartási szabályok betartásával részt vehet.

Kelt, ...........................................................

Kelt, ............................................................
..……………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

..……………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

SZÜLŐI NYILATKOZAT

SZÜLŐI NYILATKOZAT

Alulírott szülő kijelentem, hogy gyermekem hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül. A jegyzői határozatot a Kenderkében bemutatom, ennek alapján
gyermekem térítési- és tandíj fizetés alól mentesül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti állapotban változás áll be, azt 8 napon belül
bejelentem.

Alulírott szülő kijelentem, hogy gyermekem hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül. A jegyzői határozatot a Kenderkében bemutatom, ennek alapján
gyermekem térítési- és tandíj fizetés alól mentesül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti állapotban változás áll be, azt 8 napon belül
bejelentem.

Kelt, ...........................................................

Kelt, ............................................................
………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

