PIARISTA MESTER TANODA
Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium
6724 Szeged Bálint Sándor utca 14.

SZÜLŐI NYILATKOZAT
a 201…..- 201….tanévre
A tanuló adatai
Neve:…………………………………………………………………………………………
Születési helye:…………………………………………Ideje:………………………………
Lakcíme:………………………………………………...........................................................
Telefonszáma:………………………….Email címe:………………………………………..
Anyja leánykori neve:………………………...........................................................................
Apa (gondviselő) neve:……………………………………………………………………….
A tanuló okt. azon. száma:……………………………Állampolgársága:……………….......
Melyik iskolába jár:………………………………………………….Évf.:………………….
Tanszak, amelyre iskolánkban jelentkezik:…………………………………………………..
Évfolyam, amelyre jelentkezik:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Információs lap
ALAPKÉPZÉS

A Piarista Mester Tanoda
felvételt hirdet alapfokon a 2011/12 tanévre a következő tanszakokra:
•

Fotó-videó

•

Grafika, festészet

•

Szobrászat

•

Színművészet, drámajáték, mozgásszínház

•

Társastánc

•

Zongora, gordonka, furulya, gitár, hárfa, orgona, hegedű

•

Népi ének

•

Népi hangszerek: hegedű, brácsa, koboz, citera

Bővebb felvilágosítást a +36-62/549-098 telefonszámon lehet kérni.
Jelentkezési lap letölthető: www.mestertanoda.hu

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem a Piarista Mester Tanoda
Alapfokú Művészetoktatási Intézményen kívül másik alapfokú művészeti oktatást folytató
intézményben, illetve jelen intézményben más tanszakon részt vesz/nem vesz részt1
művészeti alapképzésben.
2. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem térítési díj kötelezettség mellett
a(z) ……………………………………………………………………………………………
művészetoktatási intézményben, ……………………..... tanszakon, ……..évfolyamon veszi
igénybe a foglalkozásokat. (Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a tanuló részt vesz másik képzésben is!)
3. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a fentiek értelmében gyermekem
(a két tanszak / iskola miatt2) a Piarista Mester Tanoda Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben ………………tanszakon, a(z) ….évfolyamon a fenti tanévben tandíj-fizetési
kötelezettség mellett tanul. (Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a tanuló részt vesz másik képzésben is!)
4. Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a gyermekem a jelentkezéssel és
beiratkozással a Piarista Mester Tanoda Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel 201 …
szeptember 01-től 201…. augusztus 31-ig tanulói jogviszonyban áll.
Kelt:…….............,201….év……..hó……nap

……………………………………..
Szülő (gondviselő) aláírása

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

A normatív támogatásra jogosult, normatív támogatást igénybe vevő, egyéni oktatásban részt
vevő tanuló esetén a térítési díj : 8000,-Ft/félév; csoportos tanszakon: grafika, festészet,
színművészet, fotó-videó, társastánc tanszakokon a térítési díj 6000,-Ft/félév.
Önköltséges oktatás esetén - 6 éves kor alatt és 22 éves kor fölött, valamint, ha az állami
normatív támogatást másik iskola / másik tanszak veszi fel - tandíjat kell fizetni.
A tandíj összege egyéni oktatásban részt vevő (zeneművészeti szakokon tanuló) tanulók
esetén: 40.000,-Ft/ félév.
A grafika, festészet, színművészet, fotó-videó, társastánc tanszakokon
a tandíj 20.000,-Ft/félév.
A térítési díjat és a tandíjat
az I. félévre 201… augusztus 31-ig, a II. félévre 201….január 15-ig kell befizetni.
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A megfelelő rész aláhúzandó!
A megfelelő rész aláhúzandó!

