
Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Alapfokú Művészeti Iskolája 

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3. 

OM 201081, Egri Tankerületi Központ 

 
 

BEIRATKOZÁSI LAP a 2020/21-es tanévre 
 

 

KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT 

BETŰKKEL KITÖLTENI! 

 

A tanuló sorszáma a beírási naplóban 1: ……….. 

Tanuló neve:                                                                                                                     Neme:  fiú / lány 

Tanuló oktatási azonosító száma: 

Állampolgársága 2:                                             TAJ száma:  

Tanuló állandó lakcíme: 

Születési helye:  Születési ideje: 

Anyja születési neve: 

Apa (gondviselő) neve: 

Szülő mobil telefon(ok): anya………………………………………. 
                                           

                                        apa…………………………………………. 
Otthoni telefon: 

Szülő e-mail címe: 

Tanuló tartózkodási helye 3: 

Közismereti iskolájának neve:  

(2020. szeptemberében) 

Általános iskolai/középiskolai osztálya 2020. szeptembertől:………………..osztály (pl: 1/a) 

 

Választott foglalkozás(ok) adatai  
(Zeneiskola tölti ki) 

Választott főtárgy: Évfolyam: Tanára: 

Szolfézs évfolyam: Tanára: 

Választható tárgy:  Tanára: 

                                                 
1 A Zeneiskola tölti ki! 
2 Nem magyar állampolgárság estén a tartózkodás jogcímét hivatalos irattal igazolni kell! 
3 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha eltér az állandó lakcímtől! 
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Nyilatkozat kedvezményre jogosító hátrányos helyzetről 4 

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 

Nyilatkozom, hogy gyermekem            hátrányos helyzetű 

                                                                halmozottan hátrányos helyzetű 

                                                                testi, érzékszervi, fogyatékkal élő,  középsúlyos, vagy enyhe  

                                                                   értelmi fogyatékos, autista 
 

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, ill. más, 

kedvezményre jogosító tényről szóló határozat bemutatása feltétele a tanuló számára járó kedvezmény 

igénybevételének. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nyilatkozat tájékoztatás elfogadásáról  

Nyilatkozom, hogy a Házirendet elolvastam, a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

Tudomásul veszem, hogy a beiratkozás egy teljes tanévre szól. 

Nyilatkozom, hogy az előírt térítési díjat, tandíjat az iskola által megjelölt időben befizetem.  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

 

 

Füzesabony, 2020..…………………….  .....................................................................................  

                                                                         Szülő/gondviselő aláírása 

 

Nyilatkozat több művészeti iskolában/több művészeti ágon folytatott tanulmányokról  

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 

 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár. 
 

 

A másik művészeti iskola, választott foglalkozás(ok) adatai 
 

 

Neve:  

 

 

A választott művészeti ág megnevezése:          

Térítési díj fizetése mellett igénybe vett heti 

foglalkozások száma: 

  

Tandíj fizetése mellett igénybe vett heti 

foglalkozások száma: 

  

 

                                                 
4 A hátrányos helyzetről szóló nyilatkozat kitöltése önkéntes, a jogszabályban biztosított kedvezmény megadását segíti. 

Szükség esetén kérjen részletes tájékoztatást munkatársainktól. 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat kép és hangfelvétel készítéséhez 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ, hogy a Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és 

AMI Alapfokú Művészeti Iskolájában tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekemről a 2021/2021-es 

tanévben az oktató, nevelő munka során, valamint az ahhoz kapcsolódó szabadidős iskolai programokon 

felvételek készülhessenek, és azok igény esetén nyilvános felhasználásra kerülhessenek.                                                                                                     

                                                                                                        …………………………………… 
                                                                                                                                                          Szülő/gondviselő aláírása 

 


