Jelentkezési lap

www.mestertanoda.hu

Piarista Mester Tanoda
Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Jelentkező neve: .........................................................................................................................
Születési hely, idő: .....................................................................................................................

Hol és mennyi ideig tanult eddig képző- és iparművészetet:
................................................................................................................
Oktatója, mestere:
................................................................................................................
Kérjük mellékelni az eddigi tanulmányok során szerzett bizonyítvány(oka)t.

Édesapja (gondviselője) neve: ...................................................................................................
Édesanyja leánykori neve: .........................................................................................................

Jelentkezem a Piarista Mester Tanoda
(Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium)

Intézménybe a 2007/2008-es tanévre

A jelentkező lakcíme, ir. száma: ................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................

……………………………………………… szakirányra (szakképzés).

Jelenleg mely közoktatási intézmény diákja: .............................................................................

A szakképzésen a tandíjat beiratkozáskor és a 2. félév kezdésekor kell befizetni!

Diákigazolvány száma: ..............................................................................................................
OM Diákazonosító száma: .........................................................................................................
Munkahelye (dolgozó esetén):....................................................................................................
A beiratkozással a tanuló vállalja, hogy a megkezdett tanévet eredményes beszámolókkal bezárja.
A tanuló joga, hogy év közben rendszeresen kapcsolatot tartson a főtárgyat oktató művésztanárral és az
iskolával

A jogkövetkezmények figyelembe vételével nyilatkozom, miszerint tudomásom van arról,
hogy utánam csak egy szakképző intézmény veheti igénybe az állami normatív támogatás
összegét. Beiratkozáskor jelzem, amennyiben más szakképzésre is beíratkozom.
Másik szakképző intézmény neve: .............................................................................................
Ott hányadik évfolyamon tanul: .................................................................................................
Nem jár máshová 

Információs lap

Szakképzés

Dátum: ……………………..

tanuló aláírása

A Piarista Mester Tanoda
felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre, a következő szakirányokra:
• Tűzzománcozott-dísztárgykészítő (zománcműves)
• Textílműves - kézműves
Iskolarendszerű képzés keretében két szakképzési évfolyamon felkészíti a növendékeket a
művészeti szakképesítés megszerzésére, az OKJ (Országos Képzési Jegyzék)
követelményrendszere alapján. A 2. év végén a vizsgaremek sikeres elkészítése ill. az
eredményes elméleti vizsga után szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak a növendékek.
Iskolánkba 18. életévet betöltött, érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek.
Bővebb felvilágosítást a 62/549-098-as telefonszámon lehet kérni.
Jelentkezési lap letölthető: http://www.mestertanoda.hu
E-mail: info@mestertanoda.hu

A 18. életévét betöltött, érettségivel rendelkező, első szakmás növendék esetén a képzés
ingyenes.
Eszközhasználati díj: 20 000 Ft/félév
Önköltséges oktatás esetén – ez már nem az első szakmája, valamint, ha az állami normatívát
más iskola veszi fel utána – tandíjat kell fizetni.
A tandíj összege: 170 000 Ft/félév (részletfizetésre van lehetőség)
Az eszközhasználati díjat és a tandíjat I. félévre 2007. október 5-ig, a II. félévre január
15-ig kell befizetni.
Az eszközhasználati-, illetve tandíjfizetési kötelezettség elmulasztása, vagy a határidő be nem
tartása esetén, a Közoktatási Törvény értelmében a tanulót törölnünk kell a névsorból.
Az eszközhasználati díj, illetve a tandíj összegére különösen indokolt esetben – kérelem
ellenében – mérséklést biztosítunk. Az eszközhasználati díjat, vagy tandíjat kimaradás, vagy
kizárás esetén visszafizetni nem áll módunkban.

