Forrás Néptáncegyüttes
Pesovár Ferenc Néptánc Suli
Alapfokú Művészeti Iskola
OM 200339
2440. Százhalombatta, Szent István tér 5. Tel: +36/23/358-973,
E- mail: pesovarferencami@gmail.com Honlap: pfami.forrasneptanc.hu

BEIRATKOZÁSI/JELENTKEZÉSI

LAP ÉS SZÜLŐI

NYILATKOZAT

2020/2021. tanév
Intézmény tölti ki!
Beírási napló: ………..

Régi – Új

Tandíjas – Térítésmentes

Felvéve/elutasítva

Napló/évfolyam:………………Főtárgytanár:……………………...

NYOMTATOTT BETŰVEL
KÉRJÜK KITÖLTENI!!!

A tanuló neve:……………………………………OM azonosítója: ………………………...
Születési helye: ……………………………………Születési ideje:……………………………
Állampolgársága:………………………A tanuló TAJ száma: ……………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Iskolája neve és címe: …………………………………………………………………………..
Iskolájában nappali rendszerű képzésben vesz részt: Igen/Nem (a megfelelő bekarikázandó)
Anyja lánykori neve: …………………………………Telefonszáma: ………………………
Apa (gondviselő) neve: ………………………………Telefonszáma: …………………………
E-mail
cím:………………………………………………………………………………………email_
cím..

Nyilatkozat I.
(A megfelelő válasz számát kérjük bekarikázni !)
1. Gyermekem más alapfokú művészetoktatási intézménynek nem tanulója, ezért az
államilag támogatott térítési díjat veszem igénybe és annak anyagi vonzatát az egész
tanévre vállalom.
2. Gyermekem más alapfokú művészetoktatási intézménynek is tanulója, ezért az
államilag nem támogatott tandíjas képzést veszem igénybe és annak anyagi vonzatát a
tanév egészére vállalom.
3. Gyermekem más alapfokú intézmények is tanulója, de az államilag támogatott térítési
díjat mégis a PFAMI-ban veszem igénybe, annak anyagi vonzatát az egész évre
vállalom, továbbá más művészeti intézményben sem teszek eltérő nyilatkozatot.
A 2020/21-es tanévre a térítési díj összege: 12.000,- Ft/félév. A tandíj összege 35.000,Ft/félév.
A másik művészeti iskola adatai:
Címe: ……………………………………………………………………………………………
A tanszak megnevezése, évfolyam: …………………………………………………………….

A TANULÓI JOGVISZONY KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN SZÜNTETHETŐ MEG. A TANULÓI
JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉIG A TÉRÍTÉSI DÍJ SZEDÉSE JOGSZERŰ ÉS
INDOKOLT.

Nyilatkozat II.
(A gyermek térítési díj fizetése alóli mentességhez. A megfelelő válasz számát kérjük
bekarikázni!)

Térítési díj alól mentes,
1. ) aki sajátos nevelésű igényű gyermek és erről rendelkezik a szakértő és rehabilitációs bizottság
szakvéleményével. (Nevelési Tanácsadós és MÁK-os igazolás NEM elfogadható!)

2.) aki tartósan beteg és erről szakorvosi igazolással rendelkezik.
3.) halmozottan hátrányos helyzetű
4.) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett vagy
5.) akit tartós nevelésbe vettek.

Az igazoló dokumentumokat a beiratkozási laphoz legkésőbb
szeptember 15-ig csatolja!

Dátum: …………………………………… Szülő aláírása: …………………………………...

