
CSENKI IMRE  
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 4150 Püspökladány, Petőfi u. 40. 

: 54/514-010 

e-mail: csenki.ami@gmail.com 

 
Jelentkezési lap  -  Tanuló nyilvántartó adatlap 

2015/2016. tanév 

Tanuló (anyakönyv szerinti) neve:...........................................................................................  

11 jegyű oktatási azonosítószáma: ...........................................................................................  

Születési helye:……………………… Születési ideje: (év, hó, nap) .......................................  

Lakcím:  .....................................................................................................................................  

Telefonszám: (vezetékes) ………………….……..   (mobil)  ...................................................  

Apa (gondviselő) neve:  .............................................................................................................  

Anya születési (leánykori) neve:  .............................................................................................  

Állampolgársága: ......................................................................................................................  

Iskolájának (2015/2016. tanévben) pontos megnevezése és címe - melyben a tanuló 

tankötelezettségét teljesíti: .......................................................................................................  
……………………………………………………………..…Osztálya: ...................................  

 

 

ELSŐ TANSZAK, amelyre felvételét kéri: 

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE MELLETT  

Tanszaka: ………………………………………………..…. Évfolyama: .................................  

Tanár neve:……………………………………. Előző tanév tanulmányi átlaga: ......................  

A. A térítési díjat 2 részletben befizetem 

B. Térítési díj-kedvezményre kérelmet nyújtok be. 

 

MÁSODIK TANSZAK 

TANDÍJ FIZETÉSE MELLETT 

Tanszaka:…………………………………………………… Évfolyama: .................................  

Tanár neve: …………………………………... Előző tanév tanulmányi átlaga: .......................  

 

A TANDÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJAI: (aláhúzással választani) 

 

A. két részletben történő befizetés 

B. havonta történő befizetés 

 

Tandíj-kedvezmény nem vehető igénybe! 
 

 



 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár. 

 

A másik intézmény 

- neve: ..........................................................................................................................................  

- címe:  ........................................................................................................................................  

Alulírott nyilatkozom, hogy 

 

 gyermekem hátrányos helyzetű (HH) 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

 gyermekem tartós beteg, testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista 

Tudomásul veszem, hogy bármelyik kedvezmény igénybevételéhez jogerős határozat bemutatása 

szükséges. 

 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a megállapított térítési díjat, illetve tandíjat, az iskola által szabott 

időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj, vagy tandíj fizetésének 

engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással jár. 

 

 

 

 

…………………………………………..   …………………………………… 

szülő (gondviselő) aláírása     jelentkező aláírása 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünkben a Közoktatási Törvénynek megfelelően 

iskolai rendszerű képzés folyik. A beiratkozás egy TANÉVRE szól! 

Felhívjuk a figyelmét, hogy tanév közi kimaradás esetén is be kell fizetni az egész évi térítési díjat! 

A beíratott tanuló évközi kimaradása csak akkor indokolt, ha állandó lakcíme megváltozik, vagy 

orvosilag igazolva olyan betegségben szenved, mely a tanulmányainak folytatását nem teszi 

lehetővé. 

 

 
 

Püspökladány, 20_ _ …………….hó ………….nap 

 
 


