
Tanulói adatlap és szülői nyilatkozat  
 

Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

(A nyilatkozatot kérjük gépelve, vagy nyomtatott nagybetűvel kitölteni!) 

 
 

1. Jelentkező tanuló:  

- neve: …………………………………………………………………………………………… 

- telefonszáma: ..………………………………………………………………………………… 

- email cím:  …………………………………………………………………………………….. 

- neme: lány, fiú:  

- születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...  

- lakcíme: ………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..  

- állampolgársága: magyar  

       egyéb:  

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a      

  tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:…………………………………………...  

- társadalombiztosítási azonosító jele: …………………………………………………………..  

- oktatási azonosító száma: ……………………………………………………………………...  
 
2. Apa (törvényes képviselő) neve: ……………………………………..Tel.:………………… 

- email címe: ……………………………………………………………………………………. 

- lakcíme: ………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..  

3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………  

- email címe: ……………………………………………………………………………………. 

- lakcíme: ………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..  

4. Tanszak, amelyre felvételt nyert: …………………………Évfolyam……………..……... 

 

    Főtárgy tanár neve: ………………………………………………………………………… 
.  
5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét  

    teljesíti: ………………………………………………………………………………..……… 

    ………………………………………………………………………………………………... 

- évfolyam száma: ………… 



 

6. Jegyzet, megjegyzés:  

 

 
Beírási napló száma:* …………………………………………………………………………………………… 

* Az intézmény tölti ki.  
 

 

Nyilatkozat  
 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár (főtárgyi órára) másik alapfokú művészeti iskolába. 
 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem (főtárgyi órára) másik alapfokú művészeti iskolába is jár.  
 
A másik intézmény  
 
- neve: ……………………………………………………………………..……...….......................... 

- címe: …………………………………………………………………………….………………….. 
 

- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……….................................  
 
- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……….........……………………  
 
- művészeti ág megnevezése: …………………………………………………………………………  
 
8. Alulírott nyilatkozom, hogy  
 

 gyermekem hátrányos helyzetű 
 

  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű  
 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista 
 

 
Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős 

határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.  
 
9. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.  
 
10. Alulírott nyilatkozom, hogy a megállapított térítési díját, vagy tandíjat az iskola által kijelölt 

időben és módon befizetem. Tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély 

nélküli elmaradása a tanulói jogviszony törlésével járhat.  
 

 
……………………………., 2019.  ………………….…. hó  ……… n 
 

 
                                                                                 …………………………………....................  

szülő (jelentkező) aláírása 


