Nyomtatás

Beiratkozási lap

Jelentkezési lap
a 2020/2021. tanévre
A jelentkező növendék

◻ új növendék, még nem tanulója az intézménynek ◻ már tanulója az alapfokú művészeti iskolának
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium,
Intézmény megnevezése:
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Növendék neve:
Oktatási azonosító száma:
Születési hely, idő:
Anyja születéskori neve:
Személyes adatok:
TAJ száma:
Születési országa:
Az új növendék neme:
Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezése és száma:

Állampolgársága:
Anyanyelve:
◻ leány

◻ fiú

Törvényes képviselőre vonatkozó adatok:
Szülő / gondviselő (1) neve:
Telefonszáma:
Állandó lakcíme:
Tartózkodási hely:
Szülő / gondviselő (2) neve:
Telefonszáma:
Állandó lakcíme:
Tartózkodási hely:

E-mail címe:

E-mail címe:

Általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási intézményi vagy munkahelyi adatok a 2020/2021. tanévtől:
Oktatási intézmény/munkahely neve:
Intézmény címe:
Évfolyam:
Osztály:

Szak:

Foglalkozás:

Képzési adatok alapfokú művészeti iskolában:
Új növendék főtárgyi adatai

Jelenlegi növendék főtárgyi adatai

□ Zeneművészeti ág (kérjük, jelöljön meg több hangszert is!)
□ Táncművészeti ág
Választott főtárgy/hangszer 1.

□ Zeneművészeti ág
□ Táncművészeti ág
Főtárgy/hangszer

Választott főtárgy/hangszer 2.

További (új párhuzamos, mellék) tanszak – tárgy/hangsz. (1)

További (párhuzamos, mellék) tanszak – tárgy/hangsz. (1)

További (új párhuzamos, mellék) tanszak – tárgy/hangsz. (2)

További (párhuzamos, mellék) tanszak – tárgy/hangsz. (2)

További (új párhuzamos, mellék) tanszak – tárgy/hangsz. (3)

Nyilatkozatok
◻ Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába.
◻ Nyilatkozom, hogy gyermekem az alapfokú művészeti iskola másik művészeti ágára is jár.
◻ Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.
Utóbbi két esetben kérjük, töltse ki az alábbi adatokat új és jelenlegi növendék esetében is.
Művészeti iskola neve:
Intézmény címe:
Művészeti ág:
Évfolyam:
Adott intézményben:
◻ térítési díjat fizet a növendék

Tanszak:
Tagozat:
◻ tandíjat fizet a növendék

Térítési és tandíj fizetési kötelezettség – új és jelenlegi növendék esetében is
A beiratkozási / jelentkezési lap kitöltésével, az új növendék a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolába történő felvétele esetén,
a jelenlegi növendék tanulmányainak folytatása esetén a 2020/2021. tanévben vállalom a térítési/tandíj
határidőig történő befizetését. Egyúttal tudomásul veszem, hogy fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő
– nagykorú tanuló esetén a tanuló – eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata
után a tanulói jogviszonyt megszünteti.
Amennyiben azonos művészeti ágon a növendék heti foglalkozásainak száma nem haladja meg a hat foglakozást, átszámítva a 300
percet, úgy térítési díjat kell fizetni. Amennyiben más művészeti ágon is vesz igénybe foglalkozást, vagy a 300 percet meghaladja a
foglalkozásainak száma tandíj fizetése kötelezett a második művészeti ágon igénybe vett foglalkozások után. A fő művészeti ágon és
főtanszakon továbbra is csak térítési díjat kell megfizetni. A fizetéssel kapcsolatban az intézmény nyújt részletes tájékoztatót.

Új növendék esetén kötelezően becsatolandó dokumentumok:
◻
◻
◻
◻
◻
◻

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító másolata
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
A gyermek nevére kiállított TAJ kártya másolata
Nyilatkozat – a gyermek törvényes képviseletéről
Nyilatkozat – intézmény adatvédelmi tájékoztató és a Házirend elfogadásáról
Nyilatkozat – fényképek és videófelvételek nyilvánosságra hozataláról

Egyéb csatolt dokumentumok új és jelenlegi növendék esetében:
◻

Díjkedvezmény / -mentesség iránti kérelem esetén lásd a kérelem hátoldalán

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
………………………, 2020. ………………. ……

…………………………………………….
Szülő/Gyám (1) aláírás – törvényes képviseletnek megfelelően

…………………………………………….
Szülő/Gyám (2) aláírás – törvényes képviseletnek megfelelően

Új növendék esetén a felvételi eredménye: (jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg)
Hallás:
Ritmus érzék:
Éneklés:
Hangszeres játék:

Az intézmény tölti ki!
Eredmény:
◻ felvételt nyert
◻ helyhiány miatt
nem nyert felvételt

Kelt:

◻ elutasítva
a felvételi biz. elnöke

P.H.

intézményvezető

