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BEIRATKOZÁSI LAP 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBA 

2023/2024. TANÉVRE 
 

Művészeti ágak (a megfelelőt kérjük aláhúzni):  zeneművészet; táncművészet 

 zeneművészet:  táncművészet: 

előképző (1-2. évfolyamos tanulók részére) előképző (1-2. évfolyamos tanulók részére) 

magánének kortárstánc 

zongora; szintetizátor-keyboard balett 

gitár társastánc 

dob moderntánc 

furulya 

 

 
Név:  Születési név:    

 

Oktatási azonosító szám (11 jegyű):    
 

TAJ szám:  Személyi igazolvány száma:    
 

Állampolgársága:    
 

Születési hely:  _ 
 

Születési idő:  év  hó  nap 
 

Lakcím:    
 

E-mail cím:    
 

Telefonszám:    
 

Anyja leánykori neve:    
 

Gondviselő neve és címe:    
 

Gondviselő telefonszáma:    
 

Az iskola megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét teljesíti: 
 

 

 

 

 

Évfolyam száma (2023/2024 tanévben):    
 

Szeged, _______________________ 
 

 

 

szülő (jelentkező) aláírása 

http://www.premiermuveszeti.hu/
mailto:premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu


Nyilatkozat 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 

 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár. 

 

A másik intézmény 
 

- neve:    

- címe:    
 

- művészeti ág megnevezése:    

- térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:   

- tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:   
 

A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által nyújtott szolgáltatást 

(megfelelőt kérjük aláhúzni): 

 

térítési díjjal / tandíjjal / kedvezménnyel / térítési díjjal és kedvezménnyel 

kívánom igénybe venni 

Alulírott nyilatkozom, hogy (megfelelőt kérjük aláhúzni): 

 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos 

 három- vagy többgyermekes (szülő gyermekenként az intézménynek az előírt térítési díj 50%-át 

köteles megfizetni) 

 
Tudomásul veszem, hogy a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének feltétele: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat 

 orvosi igazolás bemutatása 

 három- vagy többgyermekes családokat igazoló dokumentum 

A kedvezményre való jogosultság fennállását kérjük 2023.09.01-ig igazolni. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend tartalmát megismertem. (A mindenkor hatályos Házirend 

megtalálható a www.premiermuveszeti.hu oldalon) 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által 

 

szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének 

engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat. 

Hozzájárulok, hogy a gyermekemről készült képi- és hangfelvételek a médiában és a Premier Művészeti 

Szakgimnázium és AMI online felületein megjelenjenek. 

 

Szeged,_______________________ 
 

 

 

szülő (jelentkező) aláírása 

http://www.premiermuveszeti.hu/

