Olvasható, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola
JELENTKEZÉSI LAP 2022/2023.
NÉPTÁNC TANSZAKRA
1. Jelentkező tanuló:
neve:
oktatási azonosító száma:

neme:

lány /

fiú

születési helye és ideje:
lakcíme:
tartózkodási helye:
telefonszáma:
állampolgársága: magyar /egyéb:
nem magyar állampolgár esetén a
tartózkodás jogcíme:
a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma:

társadalombiztosítási
azonosító jele:

2. Apa (vagy törvényes képviselő) neve:
lakcíme:
tartózkodási helye:
e-mail címe:

tel.:

3. Anyja születéskori neve:

lakcíme:
tartózkodási helye:
e-mail címe:

tel.:

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri:

néptánc

Két tanszakra jelentkezés esetén két jelentkezési lapot kérünk kitölteni és a nyilatkozatban jelölni!
Amennyiben nem kezdő, a néptánc évfolyam megjelölése (2022/23-as tanévre):
5. Annak az iskolának a megnevezése
és címe, melyben a tanuló közismereti
tankötelezettségét a 2022/2023-as
tanévben teljesíti:
közismereti évfolyam száma és
osztályának jele a 2022/23-as tanévben:
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Szülői nyilatkozat
◻ Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik Alapfokú Művészeti Iskolába.
◻ Nyilatkozom, hogy gyermekem az AMI másik művészeti ágára is jár.
◻ Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.
Amennyiben jár:
az intézmény megnevezése:
művészeti ág (tanszak/hangszer)
megnevezése:
A térítési díjat
vagy

◻ a Kodály Iskolában táncművészeti ágon
◻ a másik művészeti képzésben

kívánom igénybe venni.

(megfelelő

jelölendő)

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díjfizetéssel gyermekem csak egy intézmény
egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást.
8. Alulírott nyilatkozom, hogy

◻ gyermekem hátrányos helyzetű
◻ gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
◻ gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe
értelmi fogyatékos, autista

Tudomásul veszem, hogy a hátrányos helyzet megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása
feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.
9. Alulírott nyilatkozom, hogy az intézményben kifüggesztett vagy az iskola honlapján is olvasható
Házirendet megismertem, és betartom.
10. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által
szabott időben, módon és a megadott határidőig megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy a díjat akkor is köteles vagyok kifizetni, ha gyermekem az év folyamán
bármilyen okból kimarad, mivel a térítési díjakat, tandíjakat egész tanévre határozzák meg, melyek
könnyítésképp a tanév folyamán két részletben fizethetők be. A térítési díj vagy tandíj fizetésének
engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.

Kecskemét, 2022. .………………….…. hó ………
…………………………………….

szülő (jelentkező) aláírása
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