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JELENTKEZÉSI LAP és TANULMÁNYI SZERZŐDÉS  
a 202.. /202..  tanévre,  

 
amely létrejött – a feltételeket tudomásul véve – az alapfokú művészetoktatásra jelentkező tanuló 

 

Tanuló neve 

Születési helye:  Ideje:  
Állampolgársága:  Tanulóazonosítója:  
Apa/gondviselő neve:  
Telefonszám:  E-mail:  
Anya neve:  Anya születéskori 

neve: 
 

Telefonszám:  E-mail:  
Tanuló állandó 
lakhelye: 

 

Tanuló értesítési 
címe:  

 

Tanuló általános/ 
középiskolája:  

 

Osztálya:  Osztályfőnöke:  
Korábban járt-e 
művészeti iskolába: 

 Milyen tanszakra:  

 
és a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola – továbbiakban Kenderke AMI – között. 
 

Intézmény OM azonosítója: 200359 
Székhelye: 2890 Tata, Almási utca 24. 
Adószáma: 18612747-1-11 
Bankszámla száma: 63200119-14926055 

 
1. Az iskola a szerződött tanulóval tanulói jogviszonyt létesít, amelynek értelmében alapfokú művészeti oktatást biztosít a tanév 

rendjének megfelelő időben, illetve az iskola Pedagógiai Programja alapján. 
2. Az iskola az oktatás finanszírozása érdekében – fenntartóján keresztül és a szülői nyilatkozat alapján – az alapfokú 

művészeti oktatási intézmények számára biztosított normatív állami hozzájárulást vesz igénybe.  
a) Az iskola az oktatást - NKT. előírásainak figyelembe vételével a – térítési díj vagy tandíj ellenében biztosítja. A 

mindenkori térítési díj/tandíj mértékét és befizetésének módját  a helyben szokásos módon közli. (hirdetőtábla, honlap) 
b) Az iskola a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a térítési díj fizetése alól 

mentességet biztosít, amennyiben a jogosultságot a szülő hivatalosan igazolja. 
3. A szerződött tanuló jogosult  a Kenderke AMI székhelyén/telephelyén és egy tanszakán az iskola órarendje szerinti időben 

tartandó foglalkozásain részt venni. 
a) Tandíj fizetése mellett folytathatja tanulmányait az a tanuló, aki több tanszakon szeretne tanulni, vagy más művészeti 

iskola növendéke.  
4. A szülő/gondviselő vállalja, hogy a térítési díjat/tandíjat időben befizeti, illetve a hátrányos helyzetről szóló igazolást 

bemutatja, mert az iskola a normatív állami hozzájárulásra csak a befizetett térítési díj vagy díjfizetés alóli mentességről 
szóló igazolás alapján jogosult. A fizetés vagy az igazolás bemutatásának elmulasztása szerződésszegésnek minősül. 

5. A szerződés határozott időre szól (202.. szeptember 01-202.. augusztus 31.) A szerződés felbontását a felek írásban 
kezdeményezhetik. 

6. A szerződésben megjelölt telephely, tanszak, évfolyam besorolására/módosítására – az oktatásszervezésre való 
hivatkozással – az iskola jogosult. 

7. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írnak alá, és kikötik a Tatai Járásbíróság illetékességét. 
 

Tata, 202... ……………………………………….. 
 

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

                                 Kenderke AMI                                                                        Tanuló, kiskorú esetén törvényes képviselője 

Nyilatkozatokhoz lapozzon a túloldalra!   
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NYILATKOZATOK 
 

Alulírott szülő (nyomtatott betű) ….……....................................................……………az alábbiakról nyilatkozom 
 
I. A Kenderke Református Alapfokú Művészetoktatási Iskola, mint Adatkezelő „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS 
FOLYAMATLEÍRÁS TANULÓK/TANULÓK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐINEK RÉSZÉRE” tájékoztatójában írtak szerint kezeli 
a tanuló adatait. A tájékoztató az iskolánkban, illetve a http://kenderke.hu/dokumentumaink/ linken elérhető. 
Nyilatkozom, hogy a tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.  
 
II. 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. 
 
III. Térítési-vagy tandíjfizetési kötelezettség alóli mentesülés 
Az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a „Térítési- és tandíj fizetési szabályzat” alapján a hátrányos 
helyzetű tanuló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult) számára ingyenes az első alapfokú művészetoktatásban 
való részvétel. 
Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi támogatásban RÉSZESÜL / NEM RÉSZESÜL (a megfelelő részt aláhúzással 
jelölje). Az erről szóló 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. 
 
IV. Gyermekem szállításáról 
A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola gyermekemet gépkocsival, autóbusszal SZÁLLÍTHATJA / NEM 
SZÁLLÍTHATJA, gyermek utazásáról magam gondoskodom (a megfelelő részt aláhúzással jelölje). 
 
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 
történő visszaengedésről szóló igazolást bemutatom. 
Gyermekem oktatása során figyelembe veendő betegsége (betegség, allergia), szedett gyógyszerei: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tata, 202…. …………………………....................... 

 .………………..……………………………….. 
                        Szülő, gondviselő 

                              A  FELVÉTELI  ÉRTÉKELÉSE (A felvételiztető bizottság tölti ki) 

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

    □       helyhiány miatt előfelvételt nyert a következő tanévre 

    □       nem nyert felvételt 

 

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

                                                                                                                                                 igazgató 

 


