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Jelentkezési lap/Szülői nyilatkozat
amely létrejött – a feltételeket tudomásul véve – az alapfokú művészetoktatásra jelentkező
Tanuló neve
Tanulóazonosító száma
Tanuló születési helye
Tanuló születési ideje
Édesanyja születési neve

Gondviselő neve*
Tel./ Fax**
E-mail**
Telephely
Tanszak
Évfolyam
Ált./közép iskolájának neve
Ált./közép iskolájának címe
és a Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola
OM-azonosító 063746
- továbbiakban Garabonciás Művészeti Iskola - között.
Székhelye
Adószáma
Bankszámla száma
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

3526 Miskolc, Bulcsú utca 6.
18425398-1-05
12036000-01130534-00100006
Az iskola a szerződött tanulóval tanulói (1)jogviszonyt létesít, amelynek értelmében a tanév rendjének megfelelő időben,

illetve az iskola Pedagógiai Programja alapján alapfokú művészeti oktatást biztosít.
Az iskola az oktatás finanszírozása érdekében – fenntartóján keresztül és a szülői nyilatkozat alapján - az alapfokú művészeti
oktatási intézmények számára biztosított normatív állami hozzájárulást vesz igénybe.
a) Az iskola az oktatást – a NKT. előírásainak figyelembe vételével - térítési díj/tandíj ellenében biztosítja. A mindenkori
térítési díj/tandíj mértékét és befizetésének módját a helyben szokásos módon közli. (hirdetőtábla, honlap)
b) A hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a térítési díj fizetése alól mentességet
biztosít, amennyiben a jogosultságot a szülő hivatalosan igazolja.
A szerződött tanuló jogosult részt venni a Garabonciás Művészeti Iskola - szerződésben megjelölt - telephelyén és egy
tanszakán az iskola órarendje szerinti időben tartandó foglalkozásain.
a) Tandíj fizetése mellett folytathatja tanulmányait az a tanuló, aki több tanszakon szeretne tanulni, vagy más művészeti
iskola növendéke.
A szülő – gondviselő - vállalja, hogy a térítési díjat/tandíjat időben befizeti, illetve a hátrányos helyzetről szóló igazolást
bemutatja, mert az iskola az állami hozzájárulásra csak a befizetett térítési díj/díjfizetés alóli mentességről szóló igazolás
alapján jogosult. A fizetés, vagy az igazolás bemutatásának elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
A szerződés határozatlan időre szól. A szerződés felbontását a felek tanév folyamán nem, csak szorgalmi időn kívül (június
15. - augusztus 31.) között kezdeményezhetik írásban.
A szerződésben megjelölt telephely, tanszak, évfolyam besorolására/módosítására – oktatásszervezésre való hivatkozással az iskola jogosult.
A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írnak alá, és kikötik a Miskolc M. J. Városi Bíróság
illetékességét.

Szülőként, (gondviselőként) – büntetőjogi felelősségem tudatában - kijelentem, hogy gyermekem

□
□

nem jár másik művészeti iskolába.

hogy gyermekem másik alapfokú művészetoktatási intézménynek is tanulója. Tudomásul veszem, hogy a Garabonciás
Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásait csak tandíjfizetés esetén látogathatja. Vállalom a tandíj összegének
befizetését.
(A megfelelőt x-szel jelölje!)
Miskolc, 2020. április hó, 15. nap.
Garabonciás Művészeti Iskola
(aláírás nélkül is hiteles)

p.h.

tanuló
kiskorú esetén törvényes képviselője

* Gondviselő neve: Ide alapesetben az édesapa nevét kérjük beírni, illetve elvált szülők esetében a bíróság által kijelölt GONDVISELŐ nevét.
** A kapcsolattartás megkönnyítése végett a szülő telefonszáma/e-mail címe szükséges.
(1) Tanulói

jogviszony létesítése során a tanulót a jogszabályban előírt jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik a vonatkozó törvények és szabályzatok alapján.

