
 1. oldal/oldalak száma: 2 * a megfelelő részt aláhúzni 

Jelentkezési lap 
(ÚJ BEIRATKOZÓKNAK) 

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

(9241 Jánossomorja, Iparos utca 10.) 
 

1. Jelentkező tanuló adatai: 

NEVE:  tel:  

neme: lány, fiú * születési helye és ideje:  

anyja születéskori neve:  

tanuló lakcíme:  

tartózkodási helye (amennyiben a lakcímtől eltérő):  

  

állampolgársága: magyar* egyéb*:  

nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: 

oktatási azonosító 

száma 
 

társadalombiztosítási 

azonosító jele 
 

Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét 

teljesíti a következő tanévben:  

Évfolyam 

száma:  

2. Gondviselők adatai 

Gondviselő (I) törvényes képviselő: igen/nem* Rokonsági fok:  

Neve:  tel:  

ha nem azonos 

a tanulóéval 

lakcíme:  

tartózkodási helye:  

E-mail cím (kérjük olvashatóan beírni):  

Gondviselő (II) törvényes képviselő: igen/nem* Rokonsági fok:  

Neve:  tel:  

ha nem azonos 

a tanulóéval 

lakcíme:  

tartózkodási helye:  

E-mail* (kérjük olvashatóan beírni):  

 

Beírási napló száma: ________ 

(Az intézmény tölti ki) 
…………/………… tanév 



 2. oldal/oldalak száma: 2 * a megfelelő részt aláhúzni 

3. Jelentkezési adatok 

I. Tanszak, amelyre a felvételét kéri:  

 Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:  

II. Egyéb jegyzet, megjegyzés:  

III. Beírási napló száma (Az intézmény tölti ki):  
 

 

4. Nyilatkozat 

(X-el jelölje a 

megfelelőt) 

Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti 

iskolába. 

Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár 

Ebben az esetben a másik intézmény  

- Neve:  

- Címe:  

- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:  

- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:  

- Művészeti ág megnevezése:  
 

(Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a tanuló több tanszakra, művészeti ágra jelentkezett!) 

5. Nyilatkozat: Jelen intézménybe több tanszakra történő jelentkezés esetén térítési díj fizetési 

kötelezettség mellett .................................................... tanszakon, ...................... évfolyamon veszi 

igénybe a foglalkozásokat. 
 

6. Alulírott 

nyilatkozom, hogy 

(X-el jelölje a 

megfelelőt) 

gyermekem hátrányos helyzetű 

gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi 

fogyatékos, autista 

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős 

határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.  
 

7. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem. (Online jelentkezés esetén a 

dokumentum megtalálható az intézmény honlapján) 

8. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által 

szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj 

fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat. 

 
 

 

 

Jánossomorja, 20 ......... év ............................... hó .............. nap 

 
 

 

 ……………………………………...  

 gondviselő aláírása 

 

(Online jelentkezés esetén a gondviselő neve):  

 

 

 

 

 

  

 

   

 


