
 

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola 

SZÜLŐI NYILATKOZATA 

a 2016-2017-es tanévre 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló rendelet 18.§ (2) „…a tanuló térítési díj ellenében igénybe vett heti 

tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet. Ha a tanuló több 

alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több 
művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia 

kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban vesz részt térítési díj – fizetési kötelezettség 
mellett a képzésben. Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni.” 

 
A 229/2012.(VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 34.§, 35.§, 36.§, 

valamint a házi rend előírásai alapján térítési díj fizetési kötelezettség terheli a szülőt.  

 

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem a Csengelei 

Alapfokú Művészeti Iskolán kívül másik alapfokú művészetoktatást 

folytató intézményben, illetve a jelen intézményben más tanszakon nem 

vesz részt művészeti képzésben.  

2. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy ha gyermekem más 

művészeti iskolában folyó oktatásra is jelentkezik, akkor abban az 

intézményben tandíjfizetési kötelezettség mellett fog tanulni.  

3. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a 

jelentkezéssel és a beiratkozással a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskolával 

tanulói jogviszonyban áll 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig.  

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő 

adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Kelt: ___________________________ 

 

 ___________________________ 

 Szülő aláírása 
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