„Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 200049
2316 Tököl, Aradi u. 56.
: 0624/531-811

Jelentkezési lap 2022/23.tanév
Honlap: www.nyitogato.hu
E-mail: nyitogatoami@gmail.com

LEADHATÓ:
1. személyesen 2022. április 21. 8-18h és április 22. 12-18h a Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai
épületében
2. kitöltve, aláírva, majd szkennelve emailben 2022. május 31-ig
Választható tanszakok:
 szolfézs – zenei előképző (az első osztályosok számára, csoportos, heti 2 óra)
 harmonika, zongora, furulya, gitár, hegedű, népi ének, tamburák (második osztálytól, egyéni)
(az egyéni hangszeroktatás mellett a szolfézsoktatás minden gyermek számára kötelező)
 képzőművészet tanszak (művészeti iskola első - második - harmadik évfolyama, csoportos)
 grafika és festészet, fém és zománcműves tanszakok (a képzőművészeti tanszak elvégzése után választható, csoportos)
 kortárstánc vagy néptánc tanszakok (csoportos)
 színjáték tanszak (csoportos)
Alulírott szülő/gondviselő kérem gyermekem felvételét .......................................................................... tanszakra.
Tanuló neve:

Születési hely, idő:

Anyja leánykori neve:
Apa neve:

Gondviselő neve:

Lakcím:
Nappali tagozatos iskolájának neve:
Gyermek osztálya:
Iskola címe:
Tanuló 11 jegyű diákazonosító száma:
Kapcsolattartás céljára kérjük, adja meg olvashatóan!
Telefonszám:
E-mail:
A Köznevelési Törvény szerint minden művészeti iskolában kötelező térítési díjat fizetni.
A térítési díj befizetésének határideje: október 15. (két részletben is fizethető, második befizetés: február 15.)
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékosság
vagy autizmus esetén a részvétel ingyenes. Szociális alapon a szülő kedvezményt kérhet.
NYILATKOZAT
Tudomásul veszem, hogy gyermekem a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyt
létesít 2022. szeptember 1 - 2023. augusztus 31. között.
Kijelentem továbbá, hogy gyermekem a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskolán kívül nem vesz részt másik
művészeti iskola képzésében. Tudomásul veszem, hogy gyermekem a jogszabályok alapján a művészeti iskolai
képzést térítési díj illetve tandíj ellenében veszi igénybe.
Nyilatkozom, hogy az iskola honlapján közzétett Házirendet és Adatkezelési szabályzatot megismertem és tudomásul
vettem.
Az Adatkezelési szabályzat alapján önkéntes hozzájárulásomat adom a következő pontokban szereplő
adatokkezeléséhez: 1. gyermekem/saját e-mail címem 2.telefonszámom 3. gyermekem esetleges speciális
táplálkozására vonatkozó különleges adatok4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó
adatok az ingyenes vagy kedvezményes juttatások megállapításához. Továbbá hozzájárulok 5. gyermekemről
fénykép 6. videófelvétel készítéséhez, 7. azok közzétételéhez az iskola honlapján, Youtube csatornáján.8. fénykép,
videófelvétel továbbításához Tököl Város Önkormányzata felé az iskolai munkáról való tájékoztatás céljából, a helyi
kiadványokban való megjelenítésre9.közzétételre a helyi médiában 10.gyermekem versenyeredményeihez kapcsolódó
adatainak a honlapon való közzétételéhez. Nem járulok hozzá a következő pontokhoz: .........................................
A hozzájárulás bármikor visszavonható írásban, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti kezelés jogszerűségét.
Tököl, 2022. május 31.
szülő/gondviselő aláírása

………………………………

