
 
Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

7629 Pécs, Dobó István utca 93. 
Telefon: +36 72 539 660 +36 72 238 893 

OM: 027415 
 

Beírási napló száma:*....................................  
*Az intézmény tölti ki.  

Jelentkezési lap 
 

A jelentkező neve: ……………………………………………………........ 
 
Oktatási azonosítója: ……………………………………………………….. 
 
Születési helye: . …………………………………………… Ideje: …………………………………… 
 
Anyja leánykori neve: ………………………………………………………. 
 
Apa (gondviselő) neve: …………………………………………………….. 
 
Lakcíme: …………………………………………………………………… 
 
Telefonszám ………………………………………………………………… 
 
e-mail cím: …………………………………………………………………… 

Választott művészeti ág 
aláhúzandó, csak egy választható! 

Zeneművészet: 

Gitár Zongora Dob, ütőhangszer Nagybőgő v. Basszusgitár Hegedű 

Egyéb: ................................... (olyan hangszertanulási igény, ami nem szerepel a fentiek között) 

 
Táncművészet (néptánc, cigánytánc) 

 
Képzőművészet (festészet, grafika, kerámia, számítógépes grafika) 

      
 

………………………………….        ……………………………………. 
Szülő/gondviselő aláírása                            Tanár aláírása 

 
   
 

………………………………………………………………………. 
Tanulói jogviszonyt elfogadó intézmény igazgatójának aláírása   

 
 

 

Dátum ……………………………….  



Szülői nyilatkozat 
 

Alulírott hozzájárulok, hogy ……………………………………… nevű gyermekem a 
………………………………………………………………... által nyújtott képzésben részt vegyen.   
 
Vállalom a meghatározott díjak határidőn belül történő befizetését. 
Továbbá: 
 I. Nyilatkozom, hogy gyermekem más művészeti iskolába nem jár, és ebben az iskolában is csak egy 
tanszakon (1 főtárgyat) tanul. 
 
                                                                   …………..………………………….. 
                                                                     nyilatkozó szülő/gondviselő aláírása 
II: vagy: 
Nyilatkozom, hogy gyermekem ebben az iskolában két tanszakon (2 főtárgyat) tanul, ezért vállalom, hogy a 
fő szakja után, amely a  ………………………………..…...  térítési díjat fizetek, és hogy gyermekem 2. 
szakja után amely a………………………......................... a tandíjat fizetem. 
                                                                      …………..………………………….. 
                                                                        nyilatkozó szülő/gondviselő aláírása 
III. vagy: 
Nyilatkozom, hogy gyermekem még az alábbi művészeti iskolába is jár: 
 
……………………………………………………………………...(művészeti iskola) 
 
…………………………………………………………………………….tanszakára, 
Ahol tandíjat fizetek, az Önök iskolájában térítési díj fizetését vállalom. 
 
                                                                     …………..………………………….. 
                                                                    nyilatkozó szülő/gondviselő aláírása 
IV. vagy: 
Nyilatkozom, hogy gyermekem még az alábbi művészeti iskolába is jár: 
 
……………………………………………………………………..(művészeti iskola) 
 
…………………………………………………………………………….tanszakára, 
Ahol térítési díjat fizetek, az Önök iskolájában tandíj fizetését vállalom. 
 
                                                                     …………..………………………….. 
                                                                     nyilatkozó szülő/gondviselő aláírása 
 
 
 
Kérjük a megfelelő nyilatkozatot /nyilatkozatokat/kitölteni és aláírni 
 
Tisztelt Szülők!  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai munkatervben szereplő eseményekről fotó- és videofelvételek készülnek, melyeket 
a későbbiekben az esemény, illetve az iskola népszerűsítése céljából kívánunk felhasználni (pl. az iskola honlapján, egyéb 
médiumokban). 

Kifejezett nemleges (írásos) nyilatkozat hiányában a 2013. évi V. törvény 6:4. § (3) bekezdése alapján a felvételek 
készítésére és felhasználására vonatkozó hozzájárulásukat a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § (1) bekezdése alapján 
megadottnak tekintjük. 

Pécs, ………………………………………. 

__________________________________ 
Jelentkező, szülő (törv. képviselő) aláírása 


