Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola
Bihari Alapfokú Művészeti Iskolájába OM: 031016
4100 Berettyóújfalu, Tardy 10.
Tel: 54/500-188
Email cím: berettyozene@gmail.com
Jelentkezési lap
2021/2022-es tanévre
Beírási napló száma*: ……………………..…(*az intézmény tölti ki)
1. Jelentkező tanuló neve:……………………………………Tel.:………………….
Neme: lány, fiú
Születési helye, ideje: ………………………………..………………………….….….
Lakcíme: ……………………………………………..……………………………..….
Tartózkodási helye: …………………………………………………………….…..….
Állampolgársága:

magyar

egyéb

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:………….……...……………………..……

Társadalombiztosítási azonosító jele:………………….…………………….…….……
Oktatási azonosító száma:……………………………….………………….….….…….
2. Szülő (törvényes képviselő) neve:…………….……..……………………...………
-

E-mail címe: …………………………………………… Tel.:………...……….…..

-

lakcíme:…………………………………………………………………………..….

-

tartózkodási helye:………………………………………...……………………..….

3. Anyja születéskori neve:…..………………………….. Tel.:……..........................
-

lakcíme:………………………………………………………………………….….

-

tartózkodási helye:………………………………………...…………………….….

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri:

trombita

ütő

fuvola

kürt

furulya

klarinét

tenorkürt

hegedű

szaxofon

harsona

cselló

szolfézs

tuba

zongora

magánének

5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló a
tankötelezettségét teljesíti:
- megnevezése:……………………………………………………………………….
- címe:………………………………………………………………………………...
- évfolyam száma 2021/2022-es tanévben: ………………..….
6. Szülői nyilatkozat:
Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti
iskolába.
Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.
A másik intézmény:
- neve:…………………………………………………................................
- címe: ……………………………………………………………………...
Hol veszi igénybe térítési díj ellenében a művészetoktatást?
Bihari Alapfokú Művészeti Iskola
7.

Másik iskolában

Alulírott nyilatkozom, hogy
gyermekem hátrányos helyzetű
gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról
szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény
igénybevételének.
8. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.
9. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az első
félévben október 15-ig, a második félévben március 15-ig az iskola által megjelölt módon
megfizetem. Tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély
nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.

10. Tudomásul veszem, az Intézmény által szervezett vagy részvételével megrendezett
versenyeken, hangversenyeken, előadásokon, kiállításokon, rendezvényeken, egyéb
programokon a résztvevőkről fénykép-, hang- és videofelvételek készülhetnek. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ában foglaltakra is tekintettel a jelen
nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy gyermekemről a fentiek szerinti felvétel
készüljön, és azt az iskola nyilvánosan elérhető internetes/közösségi oldalaira feltöltse az
iskolát népszerűsítő, promóciós kiadványaiban megjelentesse:

□

hozzájárulok,

□

nem járulok hozzá

Berettyóújfalu, 2021. ………………….…. hó ……… nap
……………………………………..
szülő (jelentkező) aláírása

