Ciszterci Szent Margit
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
OM azonosító: 200436
Igazgató: Késmárki Tiborné
7621 Pécs, Apáca u. 23. / Pf.:48 / Tel.: 72-511-243
www.cnkpecs.hu / e-mail: cnk@cnkpecs.hu

BEIRATKOZÁSI ADATLAP ZENEISKOLÁBA
20___ / 20___ tanévre

A TANULÓ NEVE
OM azonosító száma
Születési helye
Születési ideje

év

hó

nap

Állandó lakcíme irányítószámmal
Édesapa neve
Telefonszáma
e-mail címe
Édesanya születési neve
Telefonszáma
e-mail címe
Szolfézs tanulmányok
(megfelelő rész bekarikázandó)
TANSZAK / Hangszer megnevezése,
amin tanul
Amennyiben magasabb évfolyamra
kéri felvételét,
az évfolyam megjelölése
Az iskola neve, melyben a tanuló
tankötelezettségét teljesíti
Iskolai évfolyamának száma

CSAK SZOLFÉZSON
VALÓ RÉSZVÉTEL

SZOLFÉZS és HANGSZERES
TANULMÁNYOK folytatása

CSAK AZ EGYIK SZÜLŐI NYILATKOZAT KITÖLTENDŐ!
Szülői nyilatkozat (1)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem a Ciszterci Nevelési
Központ Zeneiskoláján kívül más művészeti iskolának nem tanulója.

Szülői nyilatkozat (2)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem más művészeti iskolának
is tanulója.
A másik intézmény neve: ………………………………………………………………………………….
A másik intézmény címe: ………………………………………………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozat alapján a Ciszterci Nevelési Központ
zeneiskolája gyermekem után állami támogatást nem tud igénybe venni, úgy a zeneiskola
Térítési és Díj Fizetési Szabályzatának értelmében gyermekem tandíj fizetésére kötelezett.
Nyilatkozom, hogy gyermekem részére a két művészeti iskola közül a(z)
………………………………………………………………….. Művészeti Iskolában veszem igénybe az államilag
támogatott térítési díjat.

Alulírott nyilatkozom továbbá, hogy az oktatás megállapított térítési díját, tandíját a
zeneiskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési
díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással jár.
Kijelentem, hogy a tanév folyamán gyermekem zeneiskolai tanulmányait nem szakítja meg,
tanév közben nem marad ki. A CNK Zeneiskola házirendjét elfogadom.

Kérem gyermekem felvételét a Ciszterci Nevelési Központ Zeneiskolájába.
(7621 Pécs, Apáca u. 23.)
A felvételi kérelmet az intézmény Pedagógiai Programjának és Házirendjének megismerése
alapján nyújtom be.
A kérelem benyújtása a Szülői nyilatkozat a szülő és gyermek adataihoz kapcsolódó
adatkezeléshez GDPR szabályzat 2. számú mellékletének kitöltésével érvényes.
Dátum: Pécs,…………………………………………..
………………………………………..…
szülő / gondviselő aláírása

A köznevelési törvény értelmében a felvételről az igazgató dönt.

