
 
 
JELENTKEZÉSI LAP a 2020/2021. tanévre – online is beküldhető 

 
 

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 választott tanszakon térítési díj, további tanszakokon, és más művészeti iskolában 
tandíjfizetési kötelezettsége keletkezik.) 
További információkat honlapunkon a „Térítési- és tandíj fizetési szabályzat”-ban és gazdasági irodánkban kaphat. 
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 szállításáról 
A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola gyermekemet gépkocsival, autóbusszal 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. Egészségvédelemről 
Biztosítom az iskolát arról, hogy az egy háztartásban élő családtagok COVID19 betegség tüneteinek megjelenése esetén a gyermek 
iskolai megjelenését két hét tünetmentesség kivárásával felfüggesztem, erről az iskolát értesítem. A közösségbe visszaengedésről 
szóló igazolást bemutatom. 
Gyermekem rendszeresen kezelt betegségei, szedett gyógyszerei: ………………………………………………………………………….. 
 
VI. 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) 



 
                              A  FELVÉTELI  ÉRTÉKELÉSE (A felvételiztető bizottság tölti ki) 

    □      felvételt nyert ……………………….évfolyamba  

    □       helyhiány miatt előfelvételt nyert a következő tanévre 

    □       nem nyert felvételt 

 

                                                                                                            ……………………………………………….. 

                                                                                                                                                 igazgató 
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