
BEIRATKOZÁSI LAP

AZ EGRI FARKAS FERENC ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBA

1. Jelentkező tanuló
- Neve: .................................................................................................................................................
- Oktatási azonosító száma (7-essel kezdődő, 11 jegyű szám): ...........................................................................
- Telefonszáma: ...................................................................................................................................
- Neme: lány / fiú
- Születési helye: ................................................................................................................................
- Születési ideje: ..................................................................................................................................
- Lakcíme: ...........................................................................................................................................
- Társadalombiztosítási azonosító jele: ...............................................................................................
- Tartózkodási helye (amennyiben a lakcímtől eltérő): .......................................................................................
- Állampolgársága: magyar   Egyéb: .....................................................................................
- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: ...........................................................................

2. Anyja születéskori neve: .................................................................................................................
- Telefonszáma: ...................................................................................................................................
- Lakcíme: ...........................................................................................................................................
- Tartózkodási helye (amennyiben a lakcímtől eltérő): ........................................................................................
- E-mail címe (nyomtatott betűvel): ...............................................................................................................

3. Szülő (törvényes képviselő) neve: ..................................................................................................
- Telefonszáma: ...................................................................................................................................
- Lakcíme: ...........................................................................................................................................
- Tartózkodási helye (amennyiben a lakcímtől eltérő): ........................................................................................
- E-mail címe: .....................................................................................................................................

4. Hangszer, amelyre a felvételét kéri: ......................................................... évfolyam: ....................

5. Annak az iskolának a neve és címe, melyben a tanuló a tankötelezettségét teljesíti:
Ált. iskola/ Középiskola / Egyetem ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Osztály/ évfolyam a következő tanévben: ..............       

Kérjük lapozzon!

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola AMI / 3300 Eger, Dobó tér 13. / Tel.: 310-275 / E-mail: titkarsag@egerzene.hu / www.egerzene.hu

Beírási napló száma: 
(Az intézmény tölti ki) I.



6. Alulírott nyilatkozom, hogy (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

• gyermekem jár / nem jár másik alapfokú művészeti iskolába.

7. Alulírott nyilatkozom, hogy (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

• gyermekem hátrányos helyzetű
• gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
• gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

 Tudomásul veszem, hogy a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének 
megállapításáról szóló jogerős határozat eredeti példányának, vagy hiteles másolatának leadása 
feltétele a tanulónak járó térítési/tandíj kedvezmény igénybevételének.

8. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend tartalmát megismertem.

9. Alulírott nyilatkozom, hogy a tanévre megállapított térítési/tandíjat, az iskola által szabott időben 
és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési/tandíj fizetésének engedély nélküli elma-
radása az oktatásból való kizárással járhat.

Eger, ............. év ........................ hó ........... nap

.....................................................................
        Szülő (betöltött 18. életév esetén jelentkező) 
          aláírása

Hangszere: ................................................................................................................................
Jelenlegi főtárgy tanára: ............................................................................................................
Jelenlegi hangszeres osztálya: .............................................................. érdemjegy: ................
Jelenlegi szolfézs osztálya: ................................................................... érdemjegy: ...............
vagy a 3-4. foglalkozás tantárgya: ......................................... érdemjegy: ...............................
            tanulmányi átlaga: ................................

(Főtárgy tanár tölti ki)

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola AMI / 3300 Eger, Dobó tér 13. / Tel.: 310-275 / E-mail: titkarsag@egerzene.hu / www.egerzene.hu


