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SZÜLŐI NYILATKOZAT  
DIGITÁLIS OKTATÁSI REND IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 2020/2021 

 
 
Inté zmé ny mégnévézé sé:  LUKIN LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Tánuló  névé: ……………….………………………………….…….…………………………………………………………….. 

Hángszér: …………………………………... Fó tá rgy táná r névé: …………………………………………...................... 

Szu ló  (tó rvé nyés ké pviséló ) névé.......................................................................... Tél: …....................................... 

Szu ló  (tó rvé nyés ké pviséló ) érvényes é-máil cí mé:  …..………………………………………………………….. 

 
A 14/2020. (XI.10) EMMI határozata szerint az alapfokú művészeti iskolákban a 8. évfolyamos, 
vagy az alatti évfolyamra járó tanulók esetében lehetőség van arra, hogy a délutáni egyéni és 
csoportos foglalkozásokat – kizárólag a szülőkkel egyetértésben, az ő jóváhagyásukkal – a 
pedagógusok digitális munkarendben tartsák meg. 
 
Énnék é rtélmé bén á hángszérés száktáná rrál égyéztétvé ké rém, hógy gyérmékém áz álá bbi 
zénéiskólái fóglálkózá sókát 2020. nóvémbér …...-tó l/-tó l digitá lis munkáréndbén véhéssé 
igé nybé:* 

 csák fó tá rgyi (méllé ktá rgyi) hángszérés/mágá né nék ó rá  
 csák kó télézó  tá rgy (szólfé zs vágy zénétó rté nét-zénéiródálóm) ó rá 
 fó tá rgyi (méllé ktá rgyi) hángszérés/mágá né nék ó rá és kó télézó  tá rgy (szólfé zs vágy 

zénétó rté nét-zénéiródálóm) ó rá 
 
Alulí rótt vá llálóm, hógy á tántérmén kí vu li, digitá lis munkáréndbén tó rté nó  óktátá s sórá n 
gyérmékém zénéiskólái tánulmá nyáit áz álá bbiák szérint tá mógátóm: 

- A digitá lis óktátá shóz szu ksé gés téchnikái/infórmátikái észkó zó két biztósí tóm.  
- A zénétáná rókkál égyéztététt idó póntbán á gyérmékém áz ónliné óktátá s sórá n 

réndélkézé sré á ll. 
- A kó télézó  tá rgy ésété bén (szólfé zs vágy zénétó rté nét-zénéiródálóm) á száktáná r á ltál 

kiku ldó tt tánányágókhóz, féládátókhóz gyérmékém szá má rá á hózzá fé ré st biztósí tóm, á 
kiádótt féládátók hátá ridó ré tó rté nó  visszáku ldé sé t éllénó rzó m. 

 
Tudómá sul vészém, hógy á Lukin Lá szló  Alápfóku  Mu vé széti Iskólá áz OFFICÉ 365 Iskólái 
csómág é s énnék ré széké nt á Microsoft Teams kóllábórá ció s félu létét hászná ljá áz ónliné 
kápcsóláttártá s sórá n. Az éhhéz szu ksé gés – á fó tá rgytáná r á ltál széptémbérbén mégku ldó tt 
félhászná ló né vvél é s jélszó vál – á régisztrá ció t mégtészém/mégtéttém é s á TÉAMS áppliká ció  
ásztáli álkálmázá sá t létó ltó m/létó ltó ttém. 
 
Bu ntétó jógi féléló ssé gém tudátá bán kijéléntém, hógy á fénti ádátók á váló sá gnák mégfélélnék.  
 
…..........................................................., 202............ é v …................................   hó .....................  náp 
  
 
  …………………………………..…………………… 
  szu ló  (góndviséló ) álá í rá sá 
* A megfelelőt kérjük aláhúzni 
 

Ké rju k, hógy á póntósán kitó ltó tt nyilátkózátót gyérméké 
fó tá rgytáná rá nák/hángszérés táná rá nák é-máilbén ku ldjé visszá. 


