
Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 
OM: 101626 

3535 Miskolc, Hegyalja út 203. 

Tel/fax: 46/530-453; e-mail: szinvavolgyi.miskolc@gmail.com 

 

JELENTKEZÉSI/ BEIRATKOZÁSI LAP A 2022/2023-AS TANÉVRE 
A jelentkezési lapot olvashatóan, a születési anyakönyvi kivonat alapján, nyomtatott betűvel szíveskedjenek kitölteni!  

Pontatlan adatok közlése esetén nem áll módunkban érvényes bizonyítványt kiállítani! A bizonyítvány kiadásának együttes feltétele a tanszak 

követelményeinek teljesítése, és a díjak határidőre történő befizetése! 

 

Tanuló családi és utóneve:  

Tanuló OM 

azonosítója: 
           

TAJ száma: 
 

Születési helye, ideje:                                                             ,                     év                                       hó           nap 

Állampolgársága:  A tanuló telefonszáma:  

Lakcíme irányítószámmal:  

Anyja születéskori neve:  Tel: 

Apa (gondviselő) neve:  Tel:  

 Egyéb elérhetőség, e-mail cím:                                  

Általános/középiskola neve, címe:  

           

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

□ Szülőként (gondviselőként) kérem gyermekem felvételét a 2022/2023-as tanévre.  

□ Nyilatkozom, hogy gyermekem a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskolán kívül másik alapfokú művészetoktatást folytató 

intézményben nem vesz részt művészeti képzésben. 

Jelen Intézményben: 

- térítési díj fizetési kötelezettség mellett ……………………………….. tanszakon, 

- tandíj-fizetési kötelezettség mellett további …………..………………… tanszakon tanul. 

    Vállalom az előírt térítési díj/ tandíj szeptember 30-ig történő befizetését.  

    A befizetési határidőtől eltérni külön kérvény alapján lehet! 

 

□ Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolának is tanulója, így: 

- térítési díj fizetési kötelezettség mellett a………………..……….… Alapfokú Művészeti Iskolában ……………….. tanszakon, 

- tandíj-fizetési kötelezettség mellett a ………………………… Alapfokú Művészeti Iskolában, ……………… tanszakon tanul. 

 

□ Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről a művészeti iskolai tevékenységgel összefüggő eseményen 

fénykép-, hang-, és videofelvétel készüljön. Ezen felvételek az iskola népszerűsítése érdekében, a nyilvánosság számára is 

hozzáférhető, az iskola közösségi médiai felületeire felkerüljenek, illetve a nyomtatott kiadványokban megjelenjenek. 

 Tudomásul veszem továbbá, hogy az Nkt. alapján, a tanulói jogviszonnyal összefüggésben nyilvántartott adatok tekintetében az 

intézmény adatkezelői minőséget tölt be az engedélyem visszavonásáig. 

□ Nyilatkozom, hogy gyermekem művészeti képzésben való részvételének egészségügyi akadálya nincs.  

□ Kijelentem, hogy a tanuló személyes adataiban bekövetkezett változásokról az intézményt haladéktalanul értesítem.   

□ Nyilatkozom, hogy a beiratkozáskor az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.  

□ Megértettem és tudomásul veszem a digitális tanrend szerinti oktatás szükségszerűségét, ha arra kötelezően sor kerül. 
 

Szülőként (gondviselőként, nagykorú beiratkozóként) tudomásul veszem, hogy: 

- A jelentkezéssel és beiratkozással nem tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszony létesült a Szinvavölgyi Alapfokú 

Művészeti Iskolával, mely 2022. szeptember 1.-jétől 2023. augusztus 31.-ig tart.  

- A tanulói jogviszony megszüntetése kizárólag a szülő írásos bejelentésével lehetséges. 

- A jogviszony évközi megszüntetése esetén is köteles a szülő a térítési díjat/tandíjat a megkezdett tanévre megfizetni! 

- A hátrányos helyzetű tanulóknak egy tanszakon ingyenes az alapfokú művészetoktatásban való részvétel. A mentesség a csatolt 

jogerős határozatban szereplő időszakra érvényes!  

- A 16. életévét betöltött tanulóknak a közoktatási intézménytől iskolalátogatási igazolást szükséges csatolni. 

- A jelentkezési / beiratkozási lap csak szülői aláírással, vagy nagykorú tanuló aláírásával érvényes. 

 

Dátum: 2022. …………………… 
 
 

 

 

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

                                   Gondviselő, nagykorú tanuló aláírása 

 

mailto:szinvavolgyi.miskolc@gmail.com


 

 

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 
 

 

3535 Miskolc, Hegyalja u. 203. 

 

Z. Kö. 3141.-Állami Nyomda Rt. mintájára 

A Térítési- és tandíjfizetési szabályzat 2. sz. melléklete 

 

Kérelem díjfizetési kedvezményhez 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Alulírott …………………………………………. szülő azzal a kéréssel fordulok a Művészeti Iskolához, hogy a 

2022/2023-as tanévre ………………………………………. nevű, …………………… telephelyen 

……………………. szakon tanuló gyermekem részére részletfizetési kedvezményt/ díjkedvezményt* adni 

szíveskedjenek. (* a megfelelő aláhúzandó) 

 

Indokaim:…………………………………………………………………………………………………….……...

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

Csatolt dokumentum(ok): - Határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 

     - Magyar Államkincstár igazolása tartós betegségről, vagy súlyos fogyatékosságról  

  - Egyéb: …………………………………………………………………………….. 

 

Kérem megértő támogatásukat! 

……………….,20… év……………………….hó ……nap. 

 

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

szaktanár                                                                               kérelmező aláírása  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 

        3535 Miskolc, Hegyalja u. 203. 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Értesítem, hogy …………..…………………………..………. nevű, …………………………. telephelyen, 

….……………………. szakon tanuló gyermeke részére a 2022/2023-as tanévre benyújtott díjfizetési 

kedvezmény iránti kérelmét elbíráltuk. 

 a, A megállapított …………………….- Ft/ év díjat …… részletben fizetheti be …….……………… - ig, 

  …………..………….…….- ig, …………….………..………-ig, ……………..…..…………-ig. 

 b, A kedvezményes díj összege: ………………………….- Ft/ év 

 c, Kérelmét nem áll módunkban teljesíteni. 

 

Miskolc, 20… év ………………… hónap …… nap. 

Tisztelettel:     

 Orosz Sándor 

 igazgató 


