KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020/2021. tanév – BEIRATKOZÁSI LAP
Ezt a rovatot az iskola tölti ki!
FŐTÁRGY TANÁR:______________________________________

R

A TANULÓ ADATAI
Az oldalt a szülő (nagykorú esetén a jelentkező) tölti ki!
Minden adat megadása kötelező!

FIGYELEM! A tanulói jogviszony létesítése egy teljes tanévre szól. Tanév
közbeni kimaradás csak a törvényes képviselő írásbeli bejelentése alapján
lehetséges.

TANULÓ NEVE (minden keresztnév szükséges):
_____________________________________________
Tanuló TAJ száma:

        

Tanuló oktatási azonosító száma:

          

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szülő e-mail címe:

______________________________________

(nagykorú tanuló esetén a tanuló címe)

Állandó lakcím: _______________________________________________
______________________________________________________________
Tartózkodási hely: (amennyiben nem azonos az állandó lakcímmel)
______________________________________________________________
Óvoda/iskola/munkahely megnevezése: __________________________
______________________________________________________________
Közismereti iskola osztálya: _____________________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FONTOS!
A fizetési kötelezettség teljesítésének módja: (a megfelelő rész aláhúzandó):

CSEKKEN
Tanuló születési helye:

______________________________________

ÁTUTALÁSSAL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tanuló születési ideje (év, hó, nap): ____________________________

MINDEN ESETBEN KÉRJÜK KITÖLTENI (egy tanszak esetén is) !

Tanuló állampolgársága:

A növendék tanszakai: (A BESOROLÁSI SORREND FONTOS!)

_______________

Anya születéskori neve: ________________________________________
Apa/gondviselő neve: __________________________________________
Szülő telefonszáma:

______________________________________

(nagykorú tanuló esetén a tanuló száma)

1.tanszak térítési-, további tanszakok tandíj kötelesek (térítési díj mentesség esetén is) !
1. TANSZAK: _______________________ főtárgy tanár: ________________________
2. TANSZAK: _______________________ főtárgy tanár: ________________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3.

Tájékoztató és a szülők nyilatkozatai, kijelentései

Tájékoztató és a szülők nyilatkozatai, kijelentései

FONTOS! Intézményünk térítési- illetve tandíj köteles.

8. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy az iskola dokumentumai (Pedagógiai
Program, SZMSZ, Házirend) a könyvtárban és az iskola honlapján megtekinthetők.

1. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a Kazincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola térítési- ill. tandíj köteles intézmény, mely összeg kötött, ezáltal akkor
is ki kell fizetni, ha a gyermekem nem jelenik meg az órán.
2. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a beiratkozás időpontjában a 2020/21-es
tanévre érvényes térítési és tandíjakról csak tájékoztató jellegű felvilágosítást kaphatok, a pontos
összegek később kerülnek kihirdetésre.
3. Szülőként (gondviselőként) kötelezettséget vállalok, hogy az iskola részére a főtanszakon
térítési díjat, további tanszak esetén tandíjat fizetek, az iskola által szabott határidőre.
4. Szülőként (gondviselőként) nyilatkozom, hogy gyermekem más alapfokú művészetoktatást
folytató intézménynek

nem tanulója – tanulója

(a megfelelő részt kérjük aláhúzni).

Amennyiben másik alapfokú művészeti iskolának is tanulója,
„Szülői nyilatkozat” kitöltése is kötelező!

5. Az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR-2016/679/EU) megfelelően az intézmény
kötelessége a tanulók személyes adatainak kezelésével a jogszabályokban rögzített köznevelési
feladatainak ellátása. A tanulók és törvényes képviselőik kezelt személyes adatai és kezelésük
jogalapja a „Rendelet” 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint „A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” 41.§ (4) bekezdésének megfelelően történik.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR-2016/679/EU) értelmében szülőként
(gondviselőként) nyilatkozom, hogy az iskola a köznevelési feladatok ellátásához szükséges,
gyermekemre vonatkozó adatokat kezelje, továbbá az iskolai eseményeken fotó- és videófelvételek
készüljenek, melyeket az iskola tevékenységével összefüggésben használhat (online felületen is).

Az adatkezeléshez:

hozzájárulok – nem járulok hozzá

Felvételek készítéséhez: hozzájárulok – nem járulok hozzá

(a megfelelő részt kérjük aláhúzni).
(a megfelelő részt kérjük aláhúzni).

6. Szülőként (gondviselőként) nyilatkozom, hogy (a megfelelő részt kérjük bejelölni).
 gyermekem hátrányos helyzetű
 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista
 gyermekem tartós beteg
Tudomásul veszem, hogy a hátrányos helyzet ill. tartós betegség megállapításáról szóló jogerős
határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének. A jogerős
határozat tanév közben lejárta után a tanév hátralévő részére arányos mértékben térítési díj
fizetésére vagyok kötelezett.
Amennyiben a 6. pontban nyilatkozott, „Díjkedvezmény iránti kérelem” kitöltése is kötelező!
7. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy amennyiben adataimban változás következik be,
jelzem az intézménynek.

9. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend kivonatának egy példányát átvettem, teljes tartalmának
online elérhetőségéről tájékoztatást kaptam, valamint a Házirendben foglaltakat magamra és
gyermekemre nézve kötelezőnek tartom.
10. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy
 gyermekem a beiratkozással 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tanulói
jogviszonyban áll az intézménnyel,
 gyermekem a heti főtárgy- és kötelező tárgy órákon kötelezően részt kell vegyen,
 gyermekem az átvett házirendben foglaltakat köteles betartani,
 a tanév közbeni tanulói jogviszony megszüntetését írásban kell bejelenteni,
 a kimaradást az intézmény vezetője engedélyezi,
 a kimaradó növendék köteles befizetni a félévre megállapított térítési díjat/tandíjat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Felhívjuk figyelmét, hogy pontatlan adatok közlése esetén, valamint a nyilatkozatok és
kijelentések hiányában, az intézmény nem létesít tanuló jogviszonyt a növendékkel,
illetve az intézménynek nem áll módjában érvényes bizonyítványt kitölteni!
Amennyiben a megállapított térítési díjat/tandíjat a meghatározott időpontig nem fizeti be, az a tanuló
jogviszonyának megszüntetését eredményezi.
Tájékoztatjuk, hogy a befizetett térítési díjat/tandíjat nem áll módunkban visszafizetni!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tájékoztatjuk, hogy a 2020/21-es tanévre vonatkozó „Térítési- és tandíjrendelet” a 229/2012.
(VIII.28.) Kormányrendelet alapján került meghatározásra.
Az egyes művészeti ágakra vonatkozó térítési- és tandíjakról és a befizetés rendjéről az iskola
információs felületeiről és munkatársainktól kaphatnak részletes felvilágosítást.
A térítési- illetve tandíjak befizetési határideje:
I. félév – 2020. október 15. ; II. félév – 2021. március 15.
A tanulói jogviszony érvényességének feltétele a térítési/tandíj megfizetése.
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KORÁBBI PÉNZÜGYI TARTOZÁSOK
KIEGYENLÍTÉSÉIG NEM LÉTESÍTHETŐ ÚJ JOGVISZONY!
A beiratkozás az alábbiakban felsoroltakkal válik érvényessé:

a beiratkozási lap hiánytalan kitöltése,

a törvény által meghatározott térítési díj, illetve tandíj befizetése,

a szülői nyilatkozat aláírása, vagy nagykorú esetén a tanuló, a dolgozó aláírása.
A törvényi szabályozások miatt a változtatás jogát fenntartjuk.
Kazincbarcika, 2020. szeptember 01.

_______________________________________
szülő (gondviselő) aláírása
vagy nagykorú tanuló aláírása

