
 

Bán Zsigmond Református Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

5350 Tiszafüred, Fő út 2 

 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Új tanulói jogviszony 
 

2020/2021 
 

Tanuló neve:  

OM száma: 

Születési helye:  Ideje:  

Anyja leánykori neve:  

Apja vagy gondviselő neve:  

Lakcíme:  

 

 
Nyilatkozat a térítési díjról 

 

Térítési díj 
A tanuló kedvezményre 

nem jogosult 

A tanuló hátrányos 

helyzetű 

A tanuló halmozottan 

hátrányos helyzetű 

 
Egyéb ( SNI ) 

Megfelelő helyen 

 x-szel jelölni 

  
 

 

Igazoló dokumentum 

száma 

Nyugta szám    

 

Tiszafüred,             

      

        …………………………………………… 
szülő ( gondviselő ) aláírása sk. 

 

 

 

Határozat (iskola tölti ki) 

 

A tanuló a 2020/2021-es tanévi tanulmányairól 
Beírási napló 

száma 

Tanszak Évfolyam Alapvizsgát 

tehet 

Térítési díj 

mentes 

Éves térítési díj összege 

 

 

     

 
Tiszafüred,         ………………………….… 

Igazgató aláírása 

Művészeti ág  

Tanszak  

Évfolyam  



 
 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekem a Bán Zsigmond Református Általános Iskola 

Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda által nyújtott képzésben részt vegyen.  

 

Tudomásul veszem, hogy gyermekem a jelentkezéssel és a beiratkozással a fent megnevezett 

intézménnyel tanulói jogviszonyban áll 2020. szeptember 1-től - 2021. augusztus 31-ig. 

 

A jogviszony létesítésével egyben vállalom, a térítési díj időben történő megfizetését egyben 

bármiféle panaszom lenne a művészeti képzéssel kapcsolatban azt azonnal jelzem a 

intézmény vezetősége felé írásban.  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a házirend kivonatának egy példányát átvettem. 

 

Nyilatkozom, hogy a gyermekem: (A megfelelő részt X- szel jelölendő) 

 

Más művészeti iskolába nem jár, első tanszakként az itt megjelölt képzést 

választom, ezért kérem, hogy az állami normatívát a jelentkezési lapot kibocsátó 

intézmény igényelje meg. 

 

  
Másik művészeti intézménybenveszem igénybe az állami normatív támogatást. 

 (Intézmény neve, címe: 

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

………………………………………………………………...…………………………..…....)  

 

 
 

Csak az alapfok 6. évfolyamos tanulók esetén kell kitölteni! 

 

Nyilatkozat az alapvizsgáról 

 
 

A 2020/2021-es tanév végén ………………………….tanszak alsó fokú évfolyamainak 

anyagából művészeti alapvizsgát kíván tenni. 

                    …………………………………………… 

            szülő ( gondviselő ) aláírása 

 

Tiszafüred,  

 

Hozzájárulok, hogy az iskolában gyermekemről fotó- és videofelvétel készüljön, és ezek a 

felvételek megjelenjenek az iskola honlapján, a helyi médiában és egyéb kiadványokban. 

 

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban 

közöltek a valóságnak megfelelnek.  

 

       ………………………………………… 

       szülő ( gondviselő ) aláírása sk. 

 

 


