
Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola
2800 Tatabánya, Posta utca 5.

BEIRATKOZÁSI LAP  2016-2017. TANÉV

Tanuló neve:……………………………………………………………………………………..
Általános iskolája, osztálya:……………………………………………………………………..
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………………………………....
Anyja leánykori neve:…………………………………………………………………………...
Apa (gondviselő) neve:………………………………………………………………………….
Telefonszám:…………………………………email cím:…………………………………….
Tanuló oktatási száma:…………………………………………………………(11 jegyű szám)
TAJ szám :………………………………………………………………………………………
Tanszak/Évfolyam (amelyre beiratkozik):    Néptánc   tanszak……………………………évf.
Az iskolából kiiratkozni csak a tanév végén lehet!
A mellékelt tájékoztatót elolvastam, tudomásul vettem (lásd másik lap).

Szülői nyilatkozat:

1,  Szülőként  (gondviselőként)  tudomásul  veszem,  hogy  gyermekem  a  jelentkezéssel  és  a  beiratkozással  a 
Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban áll 

2016. szeptember 01-től 2017. augusztus 31-ig.

2, Szülőként (gondviselőként) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem a Tatabányai  
Néptánc Alapfokú Művészeti Iskolán kívül, másik művészeti iskolában művészetoktatásban 

nem vesz részt                          részt vesz            (megfelelő rész aláhúzandó).

A 3. pontot csak akkor kell kitölteni ha a gyermek részt vesz másik művészeti képzésben is  !

3, Szülőként (gondviselőként) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú 
művészeti iskolának is tanulója. 
Így a  …………..………………………………………………….…………………………. Művészeti Iskolában, 
………………….tanszakon térítési díj fizetési kötelezettség  mellett, míg a Tatabányai Néptánc Alapfokú 
Művészeti Iskolában, néptánc tanszakon tandíj fizetési kötelezettség mellett tanul.

4, Elismerem, hogy az iskola felhívta a figyelmet a nyilatkozatom jogkövetkezményeire (állami normatíva  
visszafizetési kötelezettségem, esetleg peres eljárás).

     A 20/2012. (VIII.31.) sz. rendelet 14 §. (1) bekezdését betartom. „Ha a tanulót - kérelmére - felvették a 
szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végégig, vagy, ha a tanítás év vége előtt befejeződik, az utolsó 
tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni.”

5,  Szülőként/gondviselőként  kijelentem,  hogy  az  iskola  házirendjében  foglaltakat  tudomásul  vettem 
(megtekinthető a www.banyaszte.hu honlapon).
    
Alulírott  tudomásul  veszem,  hogy  a  Tatabányai  Néptánc  Alapfokú  Művészeti  Iskola  térítési-díj  köteles 
intézmény, melynek összege fix, akkor is ki kell fizetni, ha a növendék nem jelenik meg az órán.
A  térítési díjat egész tanévre két összegben, (az első részt 2016. október 15-ig a második részt 2017. január 
15-ig) a néptánciskola irodájában vagy a szaktanárnál készpénzben befizetem.

Amennyiben adataimban változás következik be, jelzem az intézménynek.

                                                                                                      …………………………………………………………

   Szülő (gondviselő) aláírása

http://www.banyaszte.hu/

