SZÜLŐI NYILATKOZAT
2018-19-es tanév

Tanszak, amelyre jelentkezik: ………………………………………………………….
Évfolyam, amelyre jelentkezik: ………………………………………………………..
Főtárgy tanára neve: ………………………………………………………………………..
Alulírott………………………………………………………………………………..…….. szülő (gondviselő) kijelentem, hogy
…………………………………………….……………………………………………………………………………………nevű gyermekem
a, kizárólag a Dugonics András Piarista Gimnázium Művészeti Iskolájában részesül művészeti
képzésben
TÉRÍTÉSI DÍJ
TANDÍJ fizetése mellett.
b, a ……………………………………………………………………. Alapfokú Művészeti Iskola tanulója is
…………………………tanszakon
TÉRÍTÉSI DÍJ
TANDÍJ fizetése mellett.

Felhívjuk a szülők figyelmét az alábbiakra:
1. Gyermeke után az állami normatíva csak egyszer vehető igénybe!
2. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, a tanulónak, kiskorú
tanuló esetén a szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy melyik intézményben melyik az a
tanszak, amelyen térítési díj fizetése mellett folytatja tanulmányait a tanuló. A fenti
nyilatkozat alapján dönthető el, hogy intézményünkben térítési díjat vagy tandíjat kell fizetni.
3. A térítési díj, illetve tandíj fizetésének elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.
4. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ill. sajátos nevelési igényű tanuló mentesül a
térítési díjfizetés kötelezettsége alól. Az erre vonatkozó jegyzői határozatot, ill. a szakértői
véleményt kérjük a Dugonics András Piarista Gimnázium Művészeti Iskolájának titkárságán
leadni beiratkozáskor!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozatomat a Dugonics András Piarista
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium törvényes működése értelmében tettem.
Szeged, ………év ………hó ………nap
……………………………………………
Szülő (gondviselő), jelentkező aláírása

6724 Szeged, Bálint S. u. 14. • telefon: +36 62 549 090 • e-mail: titkarsag@szepi.hu
szeged.piarista.hu

MŰVÉSZETI ISKOLA SZEMÉLYI
ADATLAPJA
A tanuló adatai
Név

Anyja
Anyja neve

Születési hely, idő
Születéskori neve
TAJ szám
Mobilszáma
Közoktatási azonosító
Otthoni telefonszáma
Állampolgárság
E-mail címe

Elérhetőség
A tanuló e-mail címe

Apja (gondviselője)*

A tanuló telefonszáma

Apja (gondviselője) neve
Állandó lakcíme
Mobilszáma
Levelezési címe (csak ha eltér a tanuló állandó lakcímétől)

E-mail címe

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben való részesülés,
SNI

Melyik iskolába jár 2018. szeptember 01-től (általános iskola, középiskola, egyetem)?

Jár-e másik alapfokú művészeti iskolába? Ha jár, nevezze meg a településsel együtt!

Zenei előképzettség, ha zenei tanszakra jelentkezik
Előző hangszer(ek): ………………………………………………………………., tanulmányi idő:……………………………… év
Szolfézst tanult-e-:

igen

nem

Zenetagozatos általános iskolát végzett-e: igen

nem

Ha igen, évfolyamok száma: ……………………………..
Egyéb:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zenei előképzettségét igazoló bizonyítványának utolsó évfolyamáról fénymásolatot kérünk csatolni!

* Ha az apa és a gondviselő személye nem azonos, akkor az adatlapot a gondviselő adataival kérjük kitölteni, és a lap alján kérjük jelezni az apa nevét és ha ismert, az elérhetőségét.

