
 

 

Ikt.sz.: 35/2020. 
Kedves Szülők és Tanítványaink!      Kelt:    Tata, 2020. május 11. 

Tárgy: tájékoztatás, igényfelmérő 
lap 

 
A rendkívüli helyzetben szükséges rövid összefoglalóban tájékoztatni Önöket az eddigiektől eltérő eseményekről és lehetőségekről. 

1. Iskolánk a március 16-tól áttért az online oktatásra. Ismételten figyelmükbe ajánljuk, hogy tananyagainkat tanszakonként és 
évfolyamonként külön bontva megtalálják a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola honlapján a ’Távoktatás’-ra kattintva, 
vagy a zárt Facebook csoportokban. 

2.  Iskolánkban is működik ügyeleti nyitva tartás. Az Önök kérésére gyermekeik felügyelete a saját órarendi idejükben, külön 
egyeztetéssel más időpontokban is lehetséges. Az igények felmérése után, az érvényben lévő rendelkezéseket betartva (max. 5 fő 
részvételével) kiscsoportos, lehetőleg szabadtéri, ill. tantermi felügyeletet szervezünk. Az iskola területén egyszerre 25 gyermek 
tartózkodhat. A pontos ügyeleti beosztást az igények összegzése után tudjuk megküldeni. Az iskola területén a bent tartózkodók 
egészsége védelmében  

az alábbi szabályok betartása kötelező: 
- egymástól 1,5-2 m-es távolság megtartása, 
- saját, hozott szájmaszk viselése, 
- belépéskor az ajtó mellett elhelyezett kézfertőtlenítő használata, 
- belépőkkel hozott tárgyak elkülönítése, saját használata (pl.: a gyermek ne adja kölcsön a telefonját, ne adjon át társának 
saját, vagy az iskolában használt eszközöket, stb.). 
Ezzel párhuzamosan az intézményben dolgozók folyamatosan fertőtlenítik a felületeket, és az iskola helyiségeit az ügyeleti 
nyitva tartás megkezdése előtt ózontisztítással fertőtlenítik.  

A levélben kitöltött igényfelmérő lapot az iskolatitkar@kenderke.hu címre szíveskedjenek visszaküldeni. 

Nyilatkozom arról, hogy gyermekem: ………………………………… és a vele egy háztartásban élők tünetmentesek, ügyeleti ellátását 
a saját órarendi idejében KÉREM / NEM KÉREM, továbbá órarendi időn kívül ..…… napokon, …… órától ……óráig. Biztosítom az 
iskolát arról, hogy az egy háztartásban élő családtagjaim tüneteinek megjelenése esetén gyermekem ügyeleti ellátását két hét 
tünetmentesség kivárásával felfüggesztem, erről az iskolát értesítem. 

Szülő, gondviselő:  ………………..…………………………. sk. (a járvány idején az aláírást pótló jelzés, online kapcsolatra)                                                                     

3. További ügyeletet biztosítunk a nyári vakáció első két hetében: jún.15-26-ig ’Mesés napok a Kenderkével az Angolkertben’ és 
más szabadtéri helyszíneken – kiscsoportos bontásban felügyelet, max. 5 fő együttlétével, a jelentkezések sorrendjében! 

Nyilatkozom arról, hogy gyermekem: …………………………….…… és a vele egy háztartásban élők tünetmentesek, a vakációban 
ügyeleti ellátását 2020.06.15-16-17-18-19., 22-23-24-25-26. napokon 8.00-16.30-ig KÉREM / NEM KÉREM. Kiszállíttatott, csomagolt, 
egytál ételt KÉREK-SAJÁT EVŐESZKÖZT BIZTOSÍTOK / NEM KÉREK-GYERMEKEMET OTTHONRÓL HOZOTT HIDEG 
ÉLELEMMEL ELLÁTOM. (Igényét aláhúzásokkal jelölje.) Biztosítom az iskolát arról, hogy az egy háztartásban élő családtagjaim 
tüneteinek megjelenése esetén gyermekem ügyeleti ellátását két hét tünetmentesség kivárásával felfüggesztem, erről az iskolát 
értesítem. 

Szülő, gondviselő:  ………………..…………………………. sk. (a járvány idején az aláírást pótló jelzés, online kapcsolatra) 

4. A rendeletek értelmében a 2020/2021. tanévre az online beiratkozás határideje 2020.05.21. A mellékelt beiratkozási lapot 
szíveskedjenek kitöltve az iskolának postai úton (2890 Tata. Almási u.24.), vagy elektronikusan (iskolatitkar@kenderke.hu), ezen 
lehetőségek hiányában személyesen eljuttatni iskolánkban. 

Felmerülő problémáikkal, kérdéseikkel keressék titkárságunkon ügyeletes kollégánkat: munkanapokon 09.00-15.00 óra között a 06 – 
34 – 587 005 telefonszámon, vagy írásban iskolatitkar@kenderke.hu címen. 

A mielőbbi viszontlátás reményével, az egész családnak – kollégáim nevében is - jó egészséget kívánok! 
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                                                             Üdvözlettel           Kun Katalin igazgató sk.                                     
KÉREM, FORDÍTSON – KÖSZÖNJÜK! 

 
JELENTKEZÉSI LAP a 2020/2021. tanévre 

 
 

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:...........................................................................................................................................  
Melyik iskolába jár? .................................................................................................................................  
Osztály:…………….........  Osztályfőnök: .................. 
Korábban járt-e művészeti iskolába?.................................  Milyen tanszakra?....................................... 

 

 
NYILATKOZATOK 

 
Alulírott szülő (nyomtatott betű) ….……....................................................……………az alábbiakról  nyilatkozom 
 
I. Az alapfokú művészetoktatásra járó állami támogatásról  

1. A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola néptánc / társastánc / moderntánc / trombita tanszakán veszem 
igénybe (a megfelelő részt aláhúzással jelölje),  
2.Más alapfokú művészeti iskolában veszem igénybe.  

(Megjegyzés: a törvények értelmében a megjelölt tanszakon térítési díj, további tanszakokon, és más művészeti iskolában 
tandíjfizetési kötelezettsége van.) 
További információk a gazdasági irodában a „Térítési- és tandíj fizetési szabályzat”-ban olvashatók. 
Befizetési határidők: I. félév: október 15., II. félév: február 15. 
A befizetés mérséklésére vonatkozó kérelmek leadási határideje: I. félév: szeptember 20., II. félév: január 20. 
 
 

II. Gyermekem gépkocsival történő szállításáról 
A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola gyermekemet gépkocsival SZÁLLÍTHATJA / NEM SZÁLLÍTHATJA, gyermek 
utazásáról magam gondoskodom (a megfelelő részt aláhúzással jelölje) 

 
III. Felvételek készítéséről 
Gyermekemről az iskolai eseményeken felvételek KÉSZÜLHETNEK / NEM KÉSZÜLHETNEK, ezeket az iskola a tevékenységeivel 
összefüggő tájékoztatásban felhasználhatja (a megfelelő részt aláhúzással jelölje). 
 
 

IV. Mérésekről 
Az adatokra vonatkozó titoktartási szabályok betartásával gyermekem az iskolában folyó képzés fejlesztő hatását kutató mérésekben 
RÉSZT VEHET / NEM VEHET RÉSZT (a megfelelő részt aláhúzással jelölve) 
 
V. Gyermekvédelmi kedvezményről 
Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi támogatásban RÉSZESÜL / NEM RÉSZESÜL (a megfelelő részt aláhúzással jelölje). Az 
erről szóló jegyzői határozatot a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskolában bemutatom, melynek alapján gyermekem a térítési- vagy 
tandíj fizetési kötelezettsége alól mentesül. Ennek megváltozásáról, a kedvezmény megvonásáról az iskolát 8 napon belül értesítem. 
  



 

 

Tata, 2020. ………………………….......................    
                            

Szülő, gondviselő:  ………………..…………………………. sk. (a járvány idején az aláírást pótló jelzés, online kapcsolatra) 


