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adatok

hozzájáruló nyilatkozat

(2) Szülői nyilatkozat 

(1) Szülői nyilatkozat térítési  dí jhoz 

tandíjhoz 

Nyilatkozom, hogy gyermekem a Levendula AMI művészeti képzésében térítési díj �zetési kötelezettség mellett vesz részt. Egyben 
tudomásul veszem, hogy másik művészetoktatási intézményben vagy a második tanszakon tandíjat kell �zetnem művészeti 
képzésért.

Nyilatkozom, hogy
a /  gyermekem más intézményben is részt vesz művészeti képzésben:

Művészeti Iskola neve, címe:  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________ itt �zetek térítési díjat, 
ezért a Levendula AMI-ban tandíjat �zetek,                
vagy

b /  a Levendula AMI-ban gyermekem két tanszakon vesz részt a művészeti képzésben, ezért a második tanszakon tandíjat �zetek.

díjmentességhez(3) Szülői nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy gyermekem ingyenes képzésre jogosult. (Rendelkezem az önkormányzat által kiadott hátrányos vagy halmozot-
tan 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.

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 �zet térítési díjat, és melyikben tandíjat, valamint, hogy díjmentességre jogosult-e.  Ha valaki iskolánkban több szakra is 
jelentkezik, akkor két nyilatkozatot kell kitölteni.

Aláírásommal hozzájárulok, hogy gyermekem adatait az iskola a tanügyi dokumentumokon, valamint 
az Oktatási Hivatal internetes felületén kezelje. Elismerem, hogy a tandíjról és a térítésí díjról a 
tájékoztatást megkaptam

Aláírásommal hozzájárulok, hogy gyermekem az iskolai rendezvényeken készült fényképeken, videó felvételeken, szóróanyagokon 
szerepeljen és azokat az iskola fórumain (honlap, szociális média), valamint újságban, médiában közzé tehessék.

sorszám:__________
( az iskola tölti ki )

2020/2021. évi beiratkozási lap

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

A HÁROM NYILATKOZATBÓL LEGALÁBB EGYET KI KELL TÖLTENI!


