
Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola  

Székhely: 4743 Csengersima, Kodály köz 2. Tanügyi Iroda: 4400 Nyíregyháza, Család u. 69. Tel: 42/400-508  

JELENTKEZÉSI LAP 2022/2023-as Tanév 

 A TANULÓ VEZETÉKNEVE:  

 

OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA: 

           

TAJ SZÁMA: 

 

Állampolgársága: 

 

KERESZTNEVE(I): 

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: 

 

ÁLLANDÓ LAKCÍME:  

 

TARTÓZKODÁSI HELY CÍME: 

(Amennyiben nem egyezik meg az állandó címmel) 

ANYJA SZÜLETÉSI NEVE: 

 

APJA vagy TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE NEVE: 

 

A TANULÓ ISKOLÁJÁNAK NEVE ÉS CÍME, ÉVFOLYAMA: 

 

A TANULÓ FELVÉTELÉT KÉRI (*TANSZAK):  -NÉPTÁNC, -TÁRSASTÁNC,       -MODERNTÁNC,           -

SZÍNJÁTÉK,         - KÉPZŐMŰVÉSZETI,    -ZONGORA     -CITERA   (*a választott tanszakot kérjük aláhúzni) 

NYILATKOZAT 

1. Szülőként (gondviselőként, nagykorú esetén saját jogon) kijelentem, hogy a fent nevezett tanuló 

tudomásom szerint másik alapfokú művészeti iskolával jogviszonyban       

  áll   –   nem áll   ( a megfelelőt kérjük aláhúzni)                                                                                                     

Másik jogviszony esetén az intézmény megnevezése:_________________________________ 

2. Nyilatkozom, hogy az állami normatív támogatásra a FREE DANCE AMI fenntartója    

        jogosult   –    nem jogosult   ( a megfelelőt kérjük aláhúzni ) 

3. Szülőként (gondviselőként, nagykorú esetén saját jogon) kijelentem, hogy a tanuló   

hátrányos helyzetű  

halmozottan hátrányos helyzetű 

sajátos nevelési igényű tanuló 

egyik sem    

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)  

Jogosultság esetén kérjük a határozat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni! 

 

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

5. Tudomásul veszem, hogy a beiratkozással nem tankötelezettségen alapuló tanulói jogviszony jön létre, 

mely a tanév egészére szól. Amennyiben a fenti adatokban vagy a tanulói jogviszonyban változás történik, 

5 munkanapon belül írásban bejelentem az iskola igazgatójának.  

6. Ha gyermekem az intézménybe felvételt nyer, a hatályos törvény által előírt térítési díj, illetve tandíj 

befizetését vállalom. A művészeti oktatásra jelentkező tanulók a közoktatási törvény értelmében térítési 

díjat kötelesek fizetni, ez alól csak az alábbi esetben mentesülnek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 2§ (1) és 16.§ (3.) pontja szabályozza az ingyenes alapfokú művészetoktatásban való részvételt. ( 

2§ (1) „Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.”16.§ (3.) „Minden esetben ingyenes a hátrányos 

helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.”) Kérjük olvassa el a 

hátoldalon lévő  a tájékoztatót! 

7. Hozzájárulok (szülőként, gondviselőként, nagykorú esetén, saját jogon), hogy a foglalkozásokon, 

versenyeken a tanulóról készült fotókat, videókat a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola saját céljaira 

felhasználhassa, közzétehesse. 

Kelt: 2022. szeptember 01.                    

       _______________________________  

Szülő/Törvényes képviselő/Nagykorú tanuló 

 



Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola  

Székhely: 4743 Csengersima, Kodály köz 2. Tanügyi Iroda: 4400 Nyíregyháza, Család u. 69. Tel: 42/400-508  

TÁJÉKOZTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPRÓL 

A jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, olvashatóan kitöltve, aláírva kérjük átadni a telephelyen megbízott 

oktatásszervezőnek vagy pedagógusnak. 

A felvételről az intézmény igazgatója dönt, melyről a jelentkezőket tájékoztatjuk. 

TÁJÉKOZTATÓ A NYILATKOZATRÓL 

A közoktatási törvény értelmében a tanuló államilag finanszírozott művészetoktatásra egyidejűleg csak egy 

intézmény egy tanszakán jogosult. 

Amennyiben a jelentkező más intézmény vagy ugyanazon intézmény más művészeti tanszakán is már folytat 

tanulmányokat, a további tanszakon való tanulmányait az intézmény tandíj fizetéséhez köti. Ennek tudatában 

jelentkező (szülő, gondviselő) a túloldalon nyilatkozik, hogy a jelentkező más intézményben, alapfokú 

művészetoktatásban részesül-e. 

A 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 37.§ (4) értelmében a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásban 

nyilatkozik arról, hogy a tanuló a képzést ingyenesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult 

igénybe venni.  

A nyilatkozó a nyilatkozat tartalmáért kártérítési felelősséggel tartozik. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSÉRŐL 

Intézményünk az adatok kezelése során a: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,  

• 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, 

azaz a GDPR  

 valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el. 

Adatkezelési szabályzatunk, iskolánk honlapján érhető el (www.freedanceiskola.hu).  

 

Megjegyzés:(intézmény tölti ki) 

 

 

http://www.freedanceiskola.hu/

