
 
 

Kérnénk a nyilatkozatokat március 15-ig visszajuttatni a főtárgy tanárhoz!!! 

 

NYILATKOZAT TANULÓI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRÓL  
2021/22-es tanév 

 
 

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS AMI - OM: 040173 

1. TANULÓI ADATOK 

Neve: Oktatási azonosítója: 

Születési helye:   

Születési dátum:                    év                    hónap                nap 

Állampolgársága: 

Lakcím:     

Levelezési cím:  

Apja / törvényes képviselője neve: Tel.: 

Anyja születéskori neve: Tel.: 

A tanuló közismereti iskolája/tagintézmény a következő tanévben: 

Közismereti osztálya a következő tanévben: 

E-mail cím (fontos): 
                                                                

2.TANTÁRGYAK  (főtárgy tanár tölti ki a szülővel egyeztetve) 

Művészeti ág 1. Telephely: 

főtárgy:  osztály: perc: tanár: 

kötelező tárgy:  osztály: perc: tanár: 

köt. választható 
tárgy: 

 osztály: perc: tanár: 

vál. tárgy:  osztály: perc: tanár: 

Művészeti ág 2. Telephely: 

főtárgy:  osztály: perc: tanár: 

kötelező tárgy:  osztály: perc: tanár: 

Megjegyzés:  

 

3. SZÜLŐI NYILATKOZAT /1. (Kérjük a megfelelő részt x-szel jelölni.) 

 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. Térítési díj fizetése ellenében az 1. 
művészeti ágon veszem igénybe a tanterv szerinti foglalkozásokat. (Heti 6 foglalkozás vagy 300 perc.) 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár. 
Másik intézmény neve: 
Címe: 



 

 

 
Csak akkor kell kitölteni, ha másik alapfokú művészeti iskolába is jár gyermeke: 
Gyermekem térítési díjas oktatását a ………………………………………………………………………………………………..nevű 
intézményben kívánom igénybe venni.  

 
4. SZÜLŐI NYILATKOZAT/2.   (Kérjük a megfelelő részt x-szel jelölni.) 

Alulírott nyilatkozom, hogy  

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista 

Tudomásul veszem, hogy a térítési díjkedvezményre jogosító jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak 
járó kedvezmény igénybevételéhez. 

 
5. SZÜLŐI NYILATKOZAT/3.  

Alulírott nyilatkozom, hogy az igénybe vett, tanterv szerinti foglalkozásokra megállapított térítési díjat, tandíjat a 
megadott határidőre befizetem. Tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli 
elmaradása az oktatásból való kizárással jár. 

 
6. SZÜLŐI NYILATKOZAT/4.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy az intézmény programjain gyermekemről készített videó, fotó az iskolai honlapon, 
közösségi oldalon az intézményben folyó oktatással kapcsolatosan megjelenjen. Tudomásul veszem, hogy 
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

Hozzájárulok:  IGEN   -    NEM   (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
A házirendet az intézmény honlapján elolvastam, tudomásul vettem/ www.ffzami.hu. 
 
Dátum:…………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………                                                                                     …………………………………………… 
Szülő (gondviselő) aláírása                                                                               Tanuló aláírása (csak 18 év felett) 
                 
INFORMÁCIÓK 
Térítési díjkedvezményre jogosult 
2011. évi CXC  Törvény a nemzeti köznevelésről 16.§ (3) bekezdése alapján: 
Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és 
enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. Szociális 
díjkedvezménynél érdeklődjön az iskola gazdasági titkárságán! 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása (1997. évi XXXI. Törvény alapján) 
67/A. §(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 
egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-
c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll. 
 


