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7030 Paks, Deák Ferenc u. 9. 

Tel.: 75/ 200-275; 30/332-9877 
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TANÁR: 
2023/2024. 

2. sz. melléklet  

BEIRATKOZÁSI LAP  

PRO ARTIS 

Alapfokú Művészeti Iskolába 
 

1. Beiratkozó tanuló:  

- neve:   ....................................................................................................................................................... 

- telefonszáma:   .......................................................................................................................................... 

- neme: lány, fiú   ........................................................................................................................................ 

- születési helye és ideje:   ........................................................................................................................... 

- lakcíme:   .................................................................................................................................................. 

- tartózkodási helye:  .................................................................................................................................. 

- állampolgársága:   ..................................................................................................................................... 

Nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózko-

dásra jogosító okirat megnevezése, száma:  ...............................................................................................  

- társadalombiztosítási azonosító jele:   ......................................................................................................  

- oktatási azonosító száma:  ............................................... (ennek hiányában nem érvényes a nyomtatvány!)  
 

2. Anyja (születésikori) neve: .........................................................................  Tel.: ............................... 

- lakcíme:  ..............................................................................................  e-mail:  ...................................... 

- tartózkodási helye:  ..................................................................................................................................  

3. Szülő (törvényes képviselő):  ....................................................................... Tel.:  .....................  .......... 

- lakcíme:  ............................................................................................................ ...................................... 

- e-mail:   ............................................................................................................. ...................................... 

- tartózkodási helye:   ............................................................................................................................... 

4. Tanszak, amelyre beiratkozik:   ......................................................................................................... 
 

 

5. Annak az általános- vagy középiskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló a tanköte- 

lezettségét teljesíti a 2023/24-es tanévben:   ......................................................................................... 

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

- évfolyam száma:   .......................................................................  

 

 

Beírási napló száma:*  ..................................................................  

* Az intézmény tölti ki.  



PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskola 
7030 Paks, Deák Ferenc u. 9. 

Tel.: 75/ 200-275; 30/332-9877 

 e-mail: proartis@proartis-paks.edu.hu 

 

Nyilatkozat 
 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába illetve másik mű-

vészeti ágra. 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába illetve másik művészeti 

ágra is jár.  
 

A másik intézmény / művészeti ág: 

 

- neve:  ....................................................................................................................................................... 

- címe:   .......................................................................................................................................................  

 

- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:  

- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:  

 

Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a gyermekem a Pro Artis Alapfokú Művészeti Is-

kolában …………………………..  művészeti ágon/tanszakon ………………….. évfolya-

mon veszi igénybe a foglalkozásokat, térítési díj fizetési kötelezettséggel.  
 

Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a gyermekem a Pro Artis Alapfokú Művészeti Is-

kolában …………………………… művészeti ágon/tanszakon ………………….. évfolyamon tandíj-

fizetési kötelezettség mellett tanul. 

 

8. Alulírott nyilatkozom, hogy  

 

 gyermekem hátrányos helyzetű 

  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű  

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista  

 

9. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott 

 

időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének enge- 

 

dély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.  

 

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

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletet hozott a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. 

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi növendékének személyes adatait a GDPR előírása-

inak megfelelően bizalmasan kezeli.  

Rendezvényeinken a résztvevőkről kép- és hangfelvételek készülnek, melyeket a helyszínen megjelenő 

médiumok képviselői az eseményről való tájékoztatás érdekében illusztrációként felhasználhatják, a Pro 

Artis Alapfokú Művészeti Iskola pedig a honlapján illetve a közösségi oldalán megjelentethet. 

 

 ....................................................................... 20…..  ........................................  hó ................. nap 

 

 

 

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

szülő (jelentkező) aláírása 


