
Beír. sz.: ............................  OLVASHATÓ, NYOMTATOTT 
 BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI 

 
 
 

B e i r a t k o z á s i  l a p / J e l e n t k e z é s i  l a p  
 

a Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskolába 
 
 

Tanuló neve: ........................................................................................................................................................  

Hangszer: ................................................................  Zeneiskolai osztálya (2021-2022): ....................  

Hangszertanára: ................................................................................................................................................  

Szolfézs évfolyama :…………… Szolfézstanára:………......................................... .................................  

Szül. hely: .....................................................................................  Szül. idő: ....................................................  

Állandó lakcím: ................................................................................................  Irányítószám: ....................  

Levelezési cím: ...................................................................................................................................................  

Állampolgársága: ...............................................................................................................................................  

Tanuló oktatási azonosító száma: .............................................................................................................  

Apa/Elvált szülő esetében gondviselő neve: ........................................................................................  

Apa telefonszáma: .............................................................................................................................................  

Email cím, melyre kérik az információkat: ............................................................................................  

Anya születéskori neve: .................................................................................................................................  

Anya telefonszáma: ..........................................................................................................................................  

Anya email címe: ...............................................................................................................................................  

A jelentkező általános iskolája/középiskolája a 2021/2022-es tanévben: 

 ...................................................................................................................................................................................  

Évfolyama az általános iskolában/középiskolában a 2021/2022-es tanévben: ..................  

 

A zongora tanszakon előnyt élveznek azok a növendékek, akiknek van saját hangszerük.  



Beír. sz.: ............................  OLVASHATÓ, NYOMTATOTT 
 BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI 

Szülői nyilatkozat 2021/2022. tanévre 
 

Szülőként (gondviselőként) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem 
másik alapfokú művészeti iskolában 

 részt vesz nem vesz részt művészeti képzésben. 

(a megfelelő aláhúzandó) 

Amennyiben részt vesz: 

A másik iskola megnevezése: .................................................................................................................................  

Címe: ................................................................................................................................................................................  

Művészeti ág/tanszak/évfolyam: .........................................................................................................................  

 
Nyilatkozat díjfizetésről 

 

Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 2021/2022-es tanévben zeneművészeti ágon

 ..................................................................... tanszakon az alábbi díjfizetéssel kívánom a művészeti 

képzést igénybe venni a Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskolájában 

 térítési díj tandíj fizetéssel 

 

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díjfizetéssel gyermekem csak egy intézmény 
egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást. 
 
Kecskemét, 202 ...........................................  
  ..............................................................................  
 szülő/gondviselő aláírása 
 
A beiratkozási/jelentkezési lap kitöltésével tudomásul veszem, hogy a beiratkozás/jelentkezés a 
2021/2022-es tanév egészére vonatkozik. Vállalom a gyermekem utáni térítési díj/tandíj határidőig 
történő befizetését, melyet az intézmény méltányosságból félévente kér. 
 

A beiratkozási/jelentkezési lap leadásának határideje: 2021. május 28. 
 
Az évkezdéssel kapcsolatos információkat e-mailben fogjuk elküldeni, valamint az iskola honlapján és 
facebook oldalán tesszük közre. 
(Honlapunk: www.mbodonzeneiskola.hu; facebook: Kecskeméti M. Bodon Pál AMI hivatalos oldala) 

 
 

Hozzájáruló nyilatkozat 
Fénykép- és videófelvétel készítéséhez 

 
Alulírott ………………………………. (szülő) hozzájárulok, hogy …………………………. nevű 
gyermekemről fénykép, hang-, vagy képfelvétel készüljön az iskolai események, rendezvények 
és programok során. Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem neve, valamint a fent meghatározott 
felvételek megjelenjenek az iskola honlapján, közösségi oldalán, valamint egyéb médiában. 
 
Kecskemét, 202 ...........................................  
  ..............................................................................  
 szülő/gondviselő aláírása 

http://www.mbodonzeneiskola.hu/

