
 
 
 

……………………………………..……….. TANSZAK 
JELENTKEZÉSI LAP 20…./20.... TANÉV 

 
A jelentkező neve:  ..................................................................................................................................................  
 
Születési helye: ............................................................. ………. …. Ideje………………………………………… 
 
Állampolgársága:………………………………..Tanulóazonosító száma:….. ........................................................  
 
Apja neve: …………………………………………………………. e-mail:…………….………………………….  
 
Telefonszám:………………………………..* Munkahely:…………..……..……………………………………… 
 
*Foglalkozás:……………………………..…...*Munkahelyi telefonszám:……………………………..……........ 
 
Anyja születéskori neve: …………………………………………... e-mail:…………….…………………………. 
 
Telefonszám:…………………………….. …* Munkahely:……………………………………………………….. 
 
*Foglalkozás:……………………………..….*Munkahelyi telefonszám:…………………….………………….... 
 
Állandó lakhely:  .................................................................................................................................................  
 
Értesítési cím:  .................................................................................................................................................  
 
Lakás telefon:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Melyik iskolába jár?  ...............................................................................................................................................  
 
Osztály:……………..  Osztályfőnök: ......................................................................................................................  
 
 
A *-gal jelölt rovatokat nem kötelező kitölteni, a következő oldalon található nyilatkozatok kitöltése kötelező. 
 
Tata, 

……………………………………….. 
                     szülő/gondviselő  aláírása  
 
 
 A FELVÉTELI ÉRTÉKELÉSE (A felvételiztető bizottság tölti ki)  
 

□ felvételt nyert ……………………….évfolyamba  □ nem nyert felvételt 
□ helyhiány miatt előfelvételt nyert a következő tanévre 

 
……………………………………………….……..  

igazgató 

 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott szülő (nyomtatott betű)….…………………………………………….…… nyilatkozom 
 
 
I. Az alapfokú művészetoktatásra járó állami támogatást az alábbi intézményben veszem 
igénybe: 

1. A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola (aláhúzással jelölt) tanszakán:  
néptánc / társastánc / moderntánc / trombita  

(Megjegyzés: A vonatkozó törvények értelmében a megjelölt tanszakon csak térítési díj 
fizetése kötelező. Ha gyermeke több tanszakra is jár, a továbbiak esetén tandíjfizetési 
kötelezettsége van.) 

2.  A …………….…………………………….……...................................... Művészeti Iskola  
         ………………………………………………………….…………………..….... tanszakán. 

   
Ha a 2. helyen megjelölt intézményt választotta, akkor a vonatkozó törvények értelmében a 
Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolában tandíjfizetési kötelezettsége van. Ennek 
mértékét a „Térítési- és tandíjfizetési szabályzat” határozza meg, melyről a gazdasági irodában lehet 
tájékozódni. 
Befizetési határidők: I. félév: október 15., II. félév: február 15.  
A befizetés mérséklésére vonatkozó kérelmek írásban adhatók be: 

az I. félévre szeptember 20-ig, a II. félévre január 20-ig. 
 
II. Gyermekem gépkocsival történő szállításáról 
A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola gyermekemet gépkocsival:  

szállíthatja / nem szállíthatja, gyermekem utaztatásáról magam gondoskodom.  
(A megfelelő rész egyértelmű jelölését kérjük). 
 
III. Felvételek készítéséről 
Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről az iskolai eseményeken felvételek készüljenek, melyeket 
az iskola tevékenységeivel összefüggésben felhasználhat. 
 
IV. Mérésekről 
Gyermekem, az iskolában folyó képzés fejlesztő hatását kutató mérésekben - az adatokra vonatkozó 
titoktartási szabályok betartásával - részt vehet. 
 
 
Tata,  
 
 

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


	……………………………………..……….. TANSZAK
	JELENTKEZÉSI LAP 20…./20.... TANÉV

