KARAKTER ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA

A jelentkezési lapon lévő táblázatot kérjük nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni!
2021/2022. tanév
1. A tanuló családi és utóneve:
…………………………………………………………………
2. Tanulóazonosító száma:
3. A tanuló születési helye:

Hely:…………………..,……………………………………..,

Születési ideje:
4. A tanuló apjának, vagy
gondozójának neve:
5. A tanuló iskolája, osztálya:

………..…....év …….………….………..hó …..…………nap

………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………..

Telefonszám: ……………………………………………….
e-mail cím:………………………………………………….

7. A tanuló anyjának születési
(leánykori) neve:

…………………………………………………………………
6. A tanuló lakcíme:

………………………………………………………………..

Tanszak megjelölése:
néptánc
társastánc
moderntánc
25.000,-Ft/tanév (2.500,- Ft/hó)
44.000,- Ft/tanév (4.400,- Ft/hó)
Bizonyítványkönyv - első beiratkozás alkalmával - : 1.000,- Ft )
Csak annak a tanulónak tandíjat fizetnie, aki más művészeti iskolával is létesített tanulói
jogviszonyt, és úgy nyilatkozott, hogy ott igényelhetik meg utána az állami normatívát.
A köznevelési törvény szerint a hátrányos helyzetű gyermek térítési díjat nem fizet. A térítési
díj fizetése alóli mentességet csak hivatalos igazolás ellenében tudjuk megállapítani, melyet a
lakhely szerint illetékes jegyzőtől a szülőnek kell kérnie. Az igazolás leadása a jelentkezési
lappal együtt történik.!

Térítési díj: 
Tandíj:


Jegyzői határozat száma: …………… kelte:………………… érvényessége:……………..
AZ ISKOLA TÖLTI KI !!!
Beírási napló száma:
Törzslap száma:
Napló száma:
Osztály:
Beiratkozás dátuma:

Bizonyítvány száma:
(Folytatás a túloldalon!)

Szülői nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekem a Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola által
nyújtott képzésben részt vegyen. Tudomásul veszem, hogy a beiratkozás és a befizetett díjak a
2021/2022. tanév egészére, azaz 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig szólnak!
Vállalom a meghatározott díj határidőre történő befizetését!
Kérjük a kedves szülőket, hogy X-szel jelöljék be a megfelelő
négyzet(ek)et ,illetve pontosan töltsék ki az egyéb hel yeket!
 Nyilatkozom, hogy a gyermekem más művészeti iskolába nem jár, ezért kérem térítési díj
megállapítását.
 Nyilatkozom, hogy a gyermekem még az alábbi művészeti iskolába jár:
……...…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………tanszakon,
Ennek megfelelően tudomásul veszem, hogy az önök művészeti iskolájában tandíjat fizetek
(44.000 Ft/év), vagy
Díjak fizetése:
1.) A díjak fizetése 2 részletben történik:
I.
2021. 09.hó a jelentkezési lap leadásakor 4 havi térítési díj egy összegben
II.
2022. február 28-ig a 6 havi díj egy összegben
( További részletfizetési kedvezmény az iskola igazgatójától írásban kérvényezhető!)
2.) Tudomásul veszem, hogy gyermekem a 2020/2021. tanévet abban az esetben kezdheti meg,
amennyiben a fent megjelölt határidőkre a megfelelő összegeket befizettem.
A 20/2012. EMMI rendelet 14.§
(1)Ha a tanulót - kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási
év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon
választott tanítási órára történő jelentkezés előtt a kiskorú tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell.
(2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra
lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnekírásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit
tudomásul vette.”
A jogszabály rendelkezésit tudomásul vettem.

Hozzájárulok, hogy gyermekem adatait az iskola a hivatalos felületeken feltüntesse, azokat a
jogszabályban előírtaknak megfelelően kezelje, valamint táncművészeti tanulmányaival
kapcsolatban a Karakter A.T.I. fotót, vagy videót készítsen, s azt az iskola honlapján, illetve
internetes felületén közzé tegye.
igen
nem

Dátum: 2021.

09.

hó

06. nap.
……………….………………………….
szülő aláírása

