ALMAFA

Székhely:
4646 Eperjeske, Kossuth utca 74.
E-mail: almafa.ami@gmail.com
tel.: 0642/512-763

Alapfokú Művészeti Iskola
JELENTKEZÉSI LAP

Almafa Alapfokú Művészeti Iskola (OM:203080) 4646 Eperjeske, Kossuth u. 74.
(A jelentkezési lapot kérjük nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni, majd a lap alján aláírni!)
Tanuló családi és utóneve:
Születési hely és idő:

év

hó

nap

Apa (gondviselő) neve:
Anyja leánykori neve:
Lakcím: (és telefonos elérhetőség)
A tanuló általános vagy
középiskolájának neve
Tanulói azonosító:
Tanszak
Néptánc

Társastánc

Alulírott, szülő (gondviselő) nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermekem más alapfokú művészeti iskolának nem tagja.
Amennyiben gyermeke a 2020/2021-es tanévben az ALMAFA Alapfokú Művészeti Iskolán kívül másik művészeti iskola (tánc, zene, képző) tanulója is,
kérem, adja meg a művészeti iskola nevét:………………………..…..………………………………….Milyen tanszakon tanul: ………………….…… Kérjük,
nyilatkozzon, hogy ebben az esetben melyik MŰVÉSZETI ISKOLA-ban kíván tandíjat fizetni:
………………..……………………………………..……………………………………………………………….…
Aláírásommal igazolom, és egyben tudomásul veszem, hogy gyermekem beíratása a 2020/2021-es tanévre szól, mely tanévben az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola (4646
Eperjeske, Kossuth u. 74.) tanulója lesz. A beiratkozást követően a tanítási órák látogatása kötelező! Tudomásul veszem, hogy a 2020/2021 tanév térítési díja a mindenkori
jogszabálynak megfelelő.
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk, hogy az alapfokú művészeti oktatást állami támogatással csak egy alapfokú művészetoktatási intézményben, egy tanszakon vehetik igénybe, térítési díjat
ekkor is kötelező fizetni.* A térítési díj évente változhat, a tényleges ráfordítás arányában. A Fenntartó a térítési díj mértékét intézményi szinten egyesítette:
6-18 éves nappali tagozaton tanuló korosztály egy szak esetén: Minden tanulónak (heti 4 x 45 perc): 800 Ft/hó
Tandíjat kell fizetnie annak, aki a térítési díjért igénybe vett szolgáltatások mértékét meghaladja. (pl. második tanszak esetén, vagy más művészeti iskolában tanul, és azt
jelölte meg).
Ennek mértéke: 3000 Ft/hó.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben, egy művészeti képzésben való részvétel esetén térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) heti négy tanórai
foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához; b) tanévenként egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga, versenyre való
felkészülés többletórái); c) egy művészeti előadás; d) az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata a szolgáltatások körében.
{229/2012 (VIII. 28.) Korm. rend.34.§ b) pontja}
Tandíjért igénybe vehető szolgáltatás alapfokú művészetoktatás esetén, ha a szülő úgy nyilatkozott, hogy gyermeke más művészeti iskolába is jár, és ott kéri az állami
normatíva igénybevételét. {229/2012 (VIII. 28.) Korm. rend.36.§ a) pontja}
*Egy tanszakon nem fizet térítési díjat, aki hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, és erről az önkormányzattól igazolást hoz, melyet eljuttat
az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola részére.
A gyermekvédelmi támogatás az oktatási időszakra kell, hogy érvényes legyen, mely időszak a 2020/2021-es tanévben 2020. szeptember 1-jétől 2021. június 15-éig szól.
Amennyiben határozata ezen időszakon belül nem érvényes akkor a tanulót térítési díj megfizetésére szólíthatjuk fel.
térítési díjak szabályozása:
éves mérteke:
8000 Ft
féléves mértéke:
4000 Ft
havi mértéke:
800 Ft
A térítési díjat és a tandíjat az I. félévre 2021. január 15-éig, a II. félévre 2021. június 15-éig, egész éves térítési- vagy tandíj befizetése esetén 2021. június 15-éig szükséges
megfizetni. Amennyiben gyermekének az Önkormányzat, vagy más szervezetek (pl: alapítvány, egyesület, civil szervezetek) segítenek a térítési díjak befizetésében, abban az
esetben a számla a segítő szervezeteknél található, a törthónapok a szülőket terhelik.

Nyilatkozat a hátrányos helyzetről:

Gyermekem NEM hátrányos helyzetű
Gyermekem hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű és
rendelkezem az ezt igazoló jegyzői határozattal
{229/2012 (VIII. 28.) Korm. rend.27-29.§ }

Az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola az igazolásokat meg fogja kérni a település jegyzőjétől, vagy a tanuló elsődleges tanulói jogviszonyát igazolni tudó általános
iskolától, ezért kérjük, a kitöltésnél ellenőrizze határozatának érvényességét!
Hátrányos helyzetű az a gyermek, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett. Bővebb információt a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek megállapításáról az {1997. évi XXXI. törvény 67/A §} ad.
(A művészetoktatás átalakítása kapcsán előforduló esetleges módosulások intézményünket is érinthetik. A törvényi szabályozások miatt a változtatás jogát fenntartjuk.)
A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával hozzájárulok, hogy gyermekemről az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola az iskola rendezvényein fotót, videót készítsen és
engedélyezem, hogy az iskola honlapján, hirdetőtábláján megjeleníthesse azokat.
Alulírott szülő (gondviselő) az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola által történő adatkezeléshez hozzájárulok. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy az
adatkezelési szabályzatot az intézmény honlapján megismerhetem. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

----------------------------------------------, 2020.

település

szeptember 1.

-------------------------------------------------------------

szülő (gondviselő) aláírása

