
oktatási azonosítási szám :

választott tanszak :

név :

születési dátum :

állampolgársága :

anyja születési neve :

szülők, törvényes képviselők neve :

lakáscím :

utca, házszám :

telefonszám(ok):

E-mail cím:

tanuló iskolájának neve :

címe :

osztálya (2017 / 2018) :

___________________________________

1 / _____________________  2 / ______________________

_________________________________________________

________________  hely :  ____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__  __  __  __    _____________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________

_____________________________
szülő aláírása

adatok
Iskolánkban a 2018 / 2019-es tanévre meghatározott térítési díjat vagy tandíjat kell fizetni. 
A díjak be�zetési határideje: 2019. június 15. 

a /  

b / 

 Ha más művészeti intézményben fizet térítési díjat a tanuló, 
akkor a Levendula AMI-ban tandíjköteles, vagy

A Levendula AMI-ban két tanszakra jár a tanuló, így az első 
tanszak után térítési díjat, a második után 1 tanévre azaz 10 
hónapra tandíjat kell fizetni.

térítési díj tandíj

Ha csak a Levendula Alapfokú 
Művészeti Iskolába (Levendula 
AMI-ba) jár a tanuló egy tanszakra, 
akkor a tanévre azaz 10 hónapra 
térítési díjat kell fizetni.

(2) Szülői nyilatkozat 

(1) Szülői nyilatkozat térítési  dí jhoz 

tandíjhoz 

dí jmentességhez

_____________________________ tanuló szülőjeként nyilatkozom, hogy gyermekem a 
Levendula AMI művészeti képzésében térítési díj fizetési kötelezettség mellett vesz részt. Egyben tudomásul 
veszem, hogy másik művészetoktatási intézményben vagy a második tanszakon tandíjat kell fizetnem 
művészeti képzésért.

________________________________________ tanuló szülője nyilatkozom, hogy
a./ gyermekem más intézményben is részt vesz művészeti képzésben:

Művészeti Iskola neve, címe: ____________________________________________

_______________________________________________________________ itt 
fizetek térítési díjat, ezért a Levendula AMI-ban tandíjat fizetek,                vagy
b./ a Levendula AMI-ban gyermekem két tanszakon vesz részt a művészeti képzésben, ezért a második 
tanszakon tandíjat fizetek.

(3) Szülői nyilatkozat

_____________________________ tanuló szülője nyilatkozom, hogy gyermekem ingyenes 
képzésre jogosult. (Rendelkezem az önkormányzat által kiadott hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzet fennállásának igazolásával, vagy szakértői véleménnyel rendelkezem, arról, hogy gyermekem testi 
és érzékszervi (látási, hallási) középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista.) Az igazolás 
másolatát a Beiratkozási laphoz csatolom, az iskolának benyújtom. Tudomásul veszem, hogy csak egy 
művészeti iskolában és csak egy tanszakon jár a díjmentesség.

________________________________
szülő aláírása

________________________________
szülő aláírása

________________________________
szülő aláírása

A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke a művészeti képzést melyik intézményben veszi igénybe térítési díj ellenében. 
Amennyiben a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézményben is tanul, a szülőnek polgári és büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkoznia kell, hogy melyikben fizet térítési díjat, és melyikben tandíjat, valamint, hogy díjmentességre jogosult-e.  
Ha valaki iskolánkban több szakra is jelentkezik, akkor, két nyilatkozatot kell kitölteni.  
A HÁROM NYILATKOZATBÓL LEGALÁBB EGYET KI KELL TÖLTENI!

sorszám:__________
( az iskola tölti ki )

beiratkozási lap

(A diákigazolványon található 11 jegyű szám, mely 7-tel kezdődik.)
Kötelező megadni!


