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BEIRATKOZÁSI LAP 
 

LUKIN LÁSZLÓ Alapfokú Művészeti Iskola 
2030 Érd, Felső u. 33. 
OM: 039974 
Tel: 23/365-641 
e-mail: zenesuli.erd@gmail.com 
 

 

1. Jelentkező TANULÓ adatai: 

- neve: ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- születési helye és ideje: ... ………………………………………………………………………………………………………………. 

- lakcíme: . ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- telefonszáma: .………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- állampolgársága:                   magyar ....................................... egyéb: ………………………………………………………… 

- nem magyar állampolgárság esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a   

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:  ..................................................................................................... . 

- társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):  ........................................................................................................  

-OKTATÁSI AZONOSÍTÓ száma (11 számból áll):………………………………….………………………………………… 

 

 

2. SZÜLŐ (apa/törvényes képviselő) neve:…………………………………………… Tel:  .................................................  

- lakcíme: ............................................................................................................................................................................................  

- tartózkodási helye:………………………….………………………… e-mail:  ............................................................................  

  
3. Anyja születéskori neve: ... ……………………………..……………………………… Tel: ………..…………………………. 

- lakcíme: .. ……………………………..………….……………………………………………………………………………………………. 

- tartózkodási helye: ... ………………………………..………………… e-mail: ………………………………………..……………. 

 

 

4. TANTÁRGY, amelyre beiratkozik  .................................................................................................................................  

     Főtárgy tanárának a neve:  ....................................................................................................................................................  

 

 

5.  Közismereti iskolájának a neve, címe: 

 ................................................................................................................................................................................................................  

- évfolyama (osztálya) ebben a tanévben:  ............................................................................................................  

 

 

6. Hozzájárulás 

Hozzájárulok, hogy a gyermekemről készült fotót/videót az intézmény honlapján közzétegyék, 

illetve a pedagógus minősítéskor felhasználhassák: *    igen          nem 

* A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
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7. SZÜLŐI NYILATKOZAT *  

Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolában 

részt vesz   /     nem veszt részt  művészeti képzésben. 

Amennyiben részt vesz: 

A másik iskola megnevezése:  ................................................................................................................................................ 

Címe:  ................................................................................................................................................................................................ 

Művészeti ág/tanszak/évfolyam:  ........................................................................................................................................ 

Térítési díj fizetése ellenébe vett heti foglalkozások száma:  ................................................................................... 

Tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vett heti foglalkozások száma: .............................................................. 

Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 201…./201…. tanévben ……………. tagozat …………. évfolyamon 

………………… művészeti ágon …………………. tantárgyon az alábbi díjfizetéssel kívánom a művészeti 

képzést igénybe venni a(z) ……………………………………. Alapfokú Művészeti Iskolában térítési díj 

ellenében/ tandíjfizetéssel * 

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díjfizetéssel gyermekem csak egy intézmény egy 

művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást. 

Alulírott nyilatkozom, hogy* 

 gyermekem hátrányos helyzetű Gyámhatósági határozattal igazoltan 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű Gyámhatósági határozattal igazoltan 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista 

* A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős 
határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének. 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem. 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a megállapított térítési díjat, tandíjat az iskola által szabott időben és 
módon megfizetem. Tudomásul veszem, hogy részarányos visszafizetés jár, amennyiben a tanév- 
illetve a félévkezdéstől számított 30 napon belül írásban jelzem, hogy gyermekem tanulmányait nem 
kívánja folytatni, valamint a térítési díj, vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az 
oktatásból való kizárással járhat. 
 
Szülőként/gondviselőként tudomásul veszem, hogy gyermekem a beiratkozással a fenti 
intézménnyel tanulói jogviszonyban áll. A gyermekemet érintő bármilyen változást 3 
munkanapon belül bejelentem. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 

Érd, 201.…………………. hó ………. nap 

 

 ………………………………………….…………………… 

 szülő (jelentkező) aláírása 


