
Jelentkezési lap a 

Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskolába 

(9730 Kőszeg, Chernel utca 12.) 

2022/23-es tanév 

 

Jelentkező tanuló: 

- neve:…………………………………………………………………………………………………………….…….... állampolgársága : magyar, egyéb:………………..…………………………..... 

- születési helye és ideje:………………………………………………………………………............................................................................................................................................ 

- lakcíme:……………………………………………………………………………………….…................................................................................................................................................... 

- tartózkodási helye:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………... 

- társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………………...oktatási azonosító száma:………………………………….…………………….... 

- Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét teljesíti: 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...……………...…………………... 
évfolyam száma: ………… 

 

Apa (törvényes képviselő) 

- neve: …………………………………………………………………………………………………használatban lévő e-mail címe:………………………………………………………………………. 

- lakcíme:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. telefonszáma:…………….…………………………….………… 

Anya 

- hivatalos neve: ………………………………………………………………………………………..……… születéskori neve: ……………………………………………………..…………………… 

- telefonszáma:…………….……………………………………………………………………használatban lévő e-mail címe:………………………………………………………………………… 

- lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tanszak, amelyre a felvételét kéri: ……………………………………………….……………….. hangszer 

 
Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:…………………….. 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy 
 

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

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

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a koszegizeneiskola.hu honlapon az iskola Házirendjét elolvastam, és az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Tudomásul veszem, hogy a művészeti iskolába való beiratkozás egy teljes tanévre szól. Az órák nem látogatása nem mentesít az egész 

éves térítési- és tandíj befizetése alól, A térítési- és tandíjat az iskola által szabott időben és módon kell megfizetni. 

Tanév közben kiíratkozás csak félévkor, a szülő írásbeli kérvényével történhet. 

 



1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolában művészeti képzésben: (a megfelelőt x-

szel jejölje!) 

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díj fizetésével gyermekem csak egy intézmény egy művészeti ágában veheti 

igénybe a művészetoktatást. 

 

 
részt vesz  nem vesz részt   

Amennyiben részt vesz 

a másik iskola megnevezése:  

címe:  

művészeti ág/tanszak/évfolyam:  

térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti 

foglalkozások száma (az intézmény tölti ki): 

 

tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vett heti 

foglalkozások száma (az intézmény tölti ki): 

 

2. Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 2022/23-es tanévben  A / B tagozat ……………..…… évfolyamon ……………………… tanszakon az alábbi 
díjfizetéssel kívánom a művészeti képzést igénybe venni a Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskolában (az intézmény tölti ki): 

térítési díj ellenében  tandíjfizetéssel   

 

 

Kőszeg, 2022. június 15. 

 
        ……………………………………………………………………………… 
         szülő (jelentkező) aláírása s.k. 

 

 

 

GDPR Nyilatkozat 

 

Alulírott ……………………………………………………………..……. (szülő, gondviselő, gyám) hozzájárulok ahhoz, hogy a Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti 

Iskola által ……..………………………………………………………..……….. nevű gyermekemről készített képek, felvételek megjelenhessenek a médiában, az 

iskola faliújságjain és elektronikus felületein. 

Jelen nyilatkozatom témáját érintő, az intézmény honlapján található bővebb információkat és tájékoztatást tudomásul vettem. 

 

Kőszeg, 2022. június 15. 

 

…………………………………………….……………………….…………. 

aláírás s.k. 


