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Patrona Hungariae  Zeneis kola  

Beiratkozás i  adatlap   

2021/2022-es tanév 

Szülő/gondviselő/nagykorú tanuló tölti ki:  

Tanuló neve:  

OM azonosítója:            

Születési helye: ideje         
 

Lakcíme:  

Állampolgársága:  Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodási 

engedély száma: 

Tanuló email címe:  telefonszáma: 

Anya születési neve:  

Anya email címe:  telefonszáma: 

Apa/Gondviselő neve:  

Apa/Gondviselő email címe:  telefonszáma: 

A tanuló iskolája szeptembertől  osztálya 

Tanszak + évfolyam  tanár: 

 

(*16. életévét betöltött tanuló esetén iskolai jogviszony igazolás szükséges!) 

 

SZÜLŐI NYILATKOZATOK  

Az iskola térítési- és tandíj szabályzata alapján az igénybe vett szolgáltatásokért beiratkozási díjat/ térítési díjat 

/tandíjat kell fizetni.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 18.§ (2) bekezdése 

értelmében a szülő az alábbiakról nyilatkozik: 

 

Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy:  

 
I.  

 Gyermekem a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont zenei AMI-n kívül másik alapfokú művészeti iskolai 

képzésében nem vesz részt. 

 
II/. 

Gyermekem másik alapfokú művészeti iskolai képzésében is részt vesz 

Másik művészeti iskola neve:  

Tanszak:  

 

 

 

http://www.patrona.hu/


  

1092 Budapest, Knézich u. 3-13. |zeneiskola@patrona.hu | Tel: +36-1-217-0337 /www.patrona.hu 

 

II/a) 
Szeretném, hogy gyermekemet a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Zeneiskola AMI 

 ne számítsa be az államilag támogatott létszámba, ezért vállalom a tandíj megfizetését. 

 

II/b) 
szeretném, hogy gyermekemet a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Zeneiskola AMI számítsa be az 

államilag támogatott létszámba, ezért vállalom a másik alapfokú művészeti   iskolában a tandíj megfizetését. 

 

III. 
Gyermekem a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Zeneiskola AMI-ban több tanszakon vesz részt 

művészeti képzésben. A második tanszakon tandíj fizetését vállalom. 

 
IV. 
gyermekem Halmozottan Hátrányos Helyzetű, melyet a megfelelő dokumentumokkal határidőre igazolok. 
 

 
                     Hozzájárulok, hogy gyermekemről a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont zenei AMI rendezvényein, 

foglalkozásain készült kép- és hanganyagot az iskola kommunikációjában, kiadványaiban és hivatalos oldalain 

felhasználja: /a megfelelő válasz aláhúzandó/ 

     

IGEN     NEM 

 

Az iskola eszközeiben a tanuló által akár szándékosan, akár gondatlanságból okozott károkat az iskola erre 

vonatkozó felhívását követően haladéktalanul megtérítem. 

 

Vállalom a képzéssel járó díjfizetési kötelezettség meghatározott határidőre történő teljesítését. 

 

Tudomásul veszem, hogy gyermekem a beiratkozási adatlap kitöltésével (amennyiben a jelentkező felvételt nyer) 

a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Zeneiskola AMI-val teljes tanévre létesít tanulói jogviszonyt. Ezen 

jogviszony, csak az intézmény vezetőjének írásban benyújtott kérelem alapján szüntethető meg. A keletkezett jogviszony 

tanév közbeni megszüntetése nem vonja maga után a befizetett díjak visszatérítésének lehetőségét. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Amennyiben adataimban változás következik be, azonnal jelzem az intézménynek. 

 

 

 

 

Budapest, ……………………………    ………………………………………..….. 

                                                                                                                 Szülő/gondviselő/nagykorú tanuló aláírása     
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