
Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola 
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u.65. : 06 33 455 405; : +36 30 318 3873 ; www.szabolcsi.hu 

BEÍRÁSI (JELENTKEZÉSI) ADATLAP 2018/2019 tanév: 
 

NÉV:                   Oktatási azonosítószám: 

                             

Neme:(X) lány:  fiú:   Telefon:            

Születési hely:                    Állampolgársága: 

Születési  idő:                              

Lakcíme:                            

Tartózkodási helye:                            

Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító  

okirat megnevezése, száma:                          

Annak az iskolának a megnevezése 

és címe, melyben a tanuló 

tankötelezettségét teljesíti: 

                Évfolyam:    

                       

                       

 

Apa (törvényes 

képviselő) neve: 

                Telefon: 

                           

Lakcíme:                            

Tartózkodási helye:                            

Anyja születéskori 

neve: 

                Telefon: 

                           

Lakcíme:                            

Tartózkodási helye:                            

Jegyzet, megjegyzés: 

 

 

Zeneiskolai adatok (zeneiskola tölti ki) 

Új tanuló (X)  Régi tanuló  Tanszakváltó:  Sorszám a beírási naplóban:    

főtárgy 1.:           évf.:   tanár:            

főtárgy 2.:           évf.:   tanár:            

főtárgy 3.:           évf.:   tanár:            

kötelező tárgy:           évf.:   tanár:            

választható tárgy:           évf.:   tanár:            

egyéb:           évf.:   tanár:            
új és tanszakváltó tanulóknál a főtárgy 2. és főtárgy 3. is kitöltendő! 

tanulmányi átlag 2017/18 tanév:  (új tanulóknál) a felvételi bizottság határozata: 

 

Besorolás: 

Szeptember 1. ! 

(X) 

Életkor 

szerint: 

Térítési díj 

tandíj: 

Megfelelt:  Nem felelt meg:  

Felvételi bizottság elnökének aláírása: 

6 év alatti       az adatokat ellenőrizte név: 

 6-18 éves       

18-22 éves       Egyéb: 

22 év felett       

Beadandó: térítési díj/tandíj mentesség iránti kérelem (IGEN/NEM):  
térítési díj-, illetve tandíj kedvezmény kérelem (IGEN/NEM):  
"Zene Mindenkié" alapítvány pályázat (IGEN/NEM):  

 

Adatvédelmi nyilatkozat! 

A Szabolcsi Bence Zeneiskola szeretné biztosítani Önt, hogy az itt kitöltött adatokat kizárólag a tanulmányokkal összefüggő 

dokumentumokban használja fel. Iskolánk, az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján 

semmilyen egyéb célra adatot, információt nem szolgáltat és nem szolgáltathat.                                     Pásztói Tamás intézményvezető 

 

 

http://www.szabolcsi.hu/


 

Szülői nyilatkozat a 2018/2019 tanévre:      
  

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolában 

* részt vesz          * nem vesz részt    művészeti képzésben (* megfelelő rész aláhúzandó) 

Amennyiben részt vesz, a következő adatokat kérjük megadni: 

A másik iskola neve és címe:……………………….…………………………………………………. 

Művészeti ág /tanszak, /évfolyam megnevezése:…………..…………………………………………. 

Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:……………………….……… 

Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:………………………….………… 

2. Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 2018/2019 tanévben …….tagozat ………....…évfolyamon 

klasszikus zene - művészeti ágon ………..……..……tanszakon az alábbi díjfizetéssel kívánom a művészeti képzést igénybe 

venni a Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskolában 

* térítési díj ellenében         * tandíjfizetéssel (* megfelelő rész aláhúzandó) 

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

veheti igénybe a művészetoktatást. 

3. Alulírott nyilatkozom, hogy (* szükség szerint a megfelelő rész aláhúzandó) 

 *Gyermekem hátrányos helyzetű 

 *Gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 

 *Gyermekem, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista 

A tanulónak járó kedvezmény igénybevételének feltétele minden tanévben: a térítési díj/tandíj mentesség iránti kérelem 

kitöltése. Csatolandó: a hátrányos helyzetről hozott jegyzői határozat, vagy a fogyatékosság igazolásának bemutatása. 

4.  A gyermeket, tanulót, szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíj kedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, a 

szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj 135% tól 200%-át nem haladja meg, a fizetendő díj l0% - 90%-át kell fizetni. Alulírott nyilatkozom, hogy 

szociális helyzet miatt térítési díj/tandíj kedvezményre kérelmet  

*beadom             *nem adom be  (* megfelelő rész aláhúzandó) 

A tanulónak járó kedvezmény igénybevételének feltétele minden tanévben: a térítési díj/tandíj kedvezmény iránti kérelem 

kitöltése, csatolandó: 1. az egy családban élő felnőttek kereseti igazolásai (munkáltatói igazolás, családi pótlék igazolás, 

nyugdíjszelvény, stb.) 2. Az egy családban élő iskolába/óvodába járó gyermekek iskola/óvoda látogatási igazolása.  

3. Az óvodába még nem járó gyermekek születési anyakönyvi kivonatának a másolata. 

5. "Zene Mindenkié" alapítvány pályázata. Pályázati adatlap kitöltése, beadása szeptember 30-ig. A támogatásra azok a 

családok pályázhatnak, akik gyermekei közül legalább ketten az intézmény tanulói. Alulírott nyilatkozom, hogy a "Zene 

Mindenkié" alapítvány pályázatát 

*beadom             *nem adom be  (* megfelelő rész aláhúzandó) 

6. a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § alapján A zeneiskola területén tanítási időben és tanítási 

időn kívül, az iskola által szervezett rendezvényeken, illetve külső helyszíneken az iskola tantestületének tagjai illetve az 

általuk felkért személyek tanulóról fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készíthetnek. A tanulóról készült fénykép-, hang-, 

vagy videofelvételt közzétehetik az iskola által szerkesztett honlapon (www.szabolcsi.hu) az iskola által szerkesztett 

kiadványokban, helyi hírmondóban. A szülő vagy gondviselő engedélyezi a felvételek utólagos szerkesztését, módosítását 

mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a tanuló számára nyilvánvaló anyagi vagy 

erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti felvételhez képest. A felvételt a tanuló és az iskola egyaránt felhasználhatja nem 

kereskedelmi céllal, előmenetele érdekében. A tanuló a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult. Az iskolát 

nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel(ek) olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre 

vonatkozóan az iskola harmadik személy részére nem adott engedélyt. A felvételek, másolatok és a sokszorosítással létrejött 

felvételek az iskola tulajdonát képezik, a szerzői jogok az iskolát illetik. 

* hozzájárulok                       * nem járulok hozzá (* megfelelő rész aláhúzandó) 

Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját/tandíját), az iskola által szabott időben és módon (két 

részletben - október 15. és február 15.) megfizetem. A nyilatkozat, térítési díj/tandíjfizetési kötelezettség egész tanévre szól.  

Alulírott nyilatkozom, hogy az intézmény házirendjét megismerhettem. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek: 

 Nyergesújfalu, 2018. év június 22.     

                        
 …………………………………………..      ……………………………………………….. 

 Pásztói Tamás intézményvezető             Szülő (törvényes képviselő) aláírása 

  

A fenti nyilatkozatot a 21/2005.(VII.25.)OM rendelet 1.§ alapján kérem.  

http://www.szabolcsi.hu/


 
Kedves Szülők! 

Örömmel üdvözöljük zeneiskolánkban, és szeretnénk ezúton tájékoztatni a legfontosabb tudnivalókról. A 

zeneiskolába egyszer kell beiratkozni, de ezt minden évben nyilatkozattal meg kell erősíteni ahhoz, hogy a tanulmányok 

költségeit az állam fedezze. A zeneiskolában minden tanulónak minimálisan kétszer 30 perces hangszeres óra és kétszer 45 

perces elméleti óra jár.  

A zeneiskola korlátozott mértékben tud hangszereket biztosítani a tanulóknak, de a kottáról és egyéb felszerelésekről 

a családoknak kell gondoskodniuk, melyek beszerzéséhez a tanáraink minden segítséget megadnak. 

A zeneiskolai tanulás nagyon költséges dolog, hiszen tanulóinkkal egyéni hangszer és kiscsoportos elméleti órákon 

foglalkozunk. Az oktatási és működési költséget az állami költségvetés fedezi. A szülők gyermekük után térítési díjat 

fizetnek, mely a tanulmányi átlagtól függően félévenként az 5-ös tanulóknak 7.800,- Ft (ami változhat).  

Tanuló szociális helyzete alapján térítési díj, tandíj kedvezmény adható, hátrányos helyzetű tanulóknak mentesség. 

Minden tanévre az aktuális kérelmet ki kell tölteni és az igazolásokat mellékelni. 

A zenetanulás nagy érték, és nagy lehetőség: fejleszti a gondolkodást, a figyelmet és a fegyelmet. Erősíti az 

egymásra figyelés ma már egyre nehezebben megtanulható képességét. E kívánatos értékek kialakulásához szükséges a 

családi támogatás és odafigyelés. Így, a sok-sok energia és anyagi forrás valóban a legjobban tudja majd a gyermekeink 

fejlődését szolgálni. Eredményes együttműködést kíván az elkövetkezendő évekre az intézmény vezetése és tantestülete. 

A Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének rövidített változata: 

 Az intézmény hétfőtől- péntekig 12:00 – 20:00 óráig, szombaton 8:00- 15:00 óráig tanítási órát tart (a napi igényekhez 

igazodva). 14:00 – 16:00-ig ügyeletet. 

 A tanulók az előtérben, a tantermekben, a folyosókon, kötelesek fegyelmezett magatartást tanúsítani, ügyelni azok 

rendjére, tisztaságára. 

 A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon. A tanulónak a tanítási órára az óra 

előtt 10 perccel kell megérkeznie. A csoportos órák között minimum 5 perc szünetet tartunk a csoportok cseréje 

érdekében. A 2x45 perces csoportos órák egyben is megtarthatóak. A főtárgyi órák között nem tartunk szünetet. A tanuló 

rendszeres munkájával és fegyelmezett magatartásával, képességeinek megfelelően tegyen eleget a tanulmányi 

kötelezettségeinek. 

 Tanórán a tanuló mobil telefont kikapcsolt állapotban köteles tartani. 

 A termekben csak szaktanári felügyelet mellett tartózkodhatnak tanulók. 

 A tanulóért érkező felnőtt az épületben a földszinti és emeleti előtérben tartózkodhat. 

 Ellenőrző könyvét hivatalos iratnak megfelelően kezelje, a tanítási órára magával vigye, a bejegyzéseket írassa alá 

szüleivel.  

 Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek, koncertek rendjét az éves munkaterv alapján mindenki számára 

hozzáférhető helyen (a bejárati hirdetőtáblán) közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő változásokról írásban tájékoztat. 

 A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont-egyeztetés után kereshetik föl az iskola 

tanárait. A fogadóórák időpontjait a tájékoztató füzet tartalmazza. 

 A társadalmi tulajdon védelme, az iskola épületének, berendezéseinek, hangszereinek épségben és tisztán tartása 

mindenkinek kötelessége. 

 A tanulók tájékoztatása többoldalú módon - szaktanári közlés, ellenőrző könyv, faliújság, – által történik. 

 A tanuló az osztálynaplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzésekről a szaktárgyi órán, a szaktanártól folyamatosan 

értesül. 

 Minden tanévben a tanulóknak be kell iratkozni. A beiratkozással a szülő, tanuló vállalja, hogy a tanévre a térítési díjat, 

tandíjat befizeti (két félévre, a tanulmányi átlagtól függően, október 10; és február 10.). Az intézményvezetővel való 

egyeztetés után részletfizetésre van lehetőség. A térítési díjat, tandíjat a szülő, 18 év felett a tanuló – hétfőtől péntekig 14 - 

16 óráig az iskolatitkárnál fizetheti be. A tanév közben kimaradó térítési díjának, tandíjának visszaigénylésére nics mód. 

 Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a tanuló, vagy a szülő telefonon tájékoztatja az iskolát a 

mulasztásról. A mulasztást 8 napon belül igazolnia kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló hiányzott 

 Az iskola növendéke az igazgató engedélye és a főtárgytanár beleegyezése nélkül semmilyen rendezvényen vagy 

előadáson nem működhet közre zeneszámmal.  

 Nagyobb összegű pénzt, ékszert, értéktárgyat, mobiltelefont, okos telefont, tabletet, személyi hívót mindenki csak a saját 

felelősségére hozhat az iskolába. 

 Ha a kölcsönzött hangszeren a kölcsönzés ideje alatt sérülés, vagy a tartozékokban hiány mutatkozik (szándékos vagy nem 

szándékos), azok helyreállítási, illetve pótlási költségét a kölcsönzőnek vállalnia kell. 

A házirend teljes tartalmáról az iskolában, vagy a honlapon tájékozódhat. 

További információk: Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 65. : 06 33 455 405; : +36 30 318 3873 ; www.szabolcsi.hu 

http://www.szabolcsi.hu/

