
EGYÉB TUDNIVALÓK 

Elektronikus ellenőrző 

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda elektronikus naplót, elektronikus ellenőrző 
könyvet használ. 
A szülő számára a tanulók tanulmányi eredményéről, illetve az iskolával összefüggő 
eseményekről a tájékoztatást ezen a felületen keresztül biztosítjuk. 
 

Az ellenőrző elérhetősége: https://artert.ekreta.hu 
felhasználó név: a tanuló 11 jegyű oktatási azonosítója 
jelszó: a tanuló születési dátuma a következő formátumban (éééé-hh-nn) 

 A jelszó megváltoztatható a belépést követően! 

Információ az ellenőrző használatáról: https://www.ekreta.hu 

Térítési díj, tandíj mértéke 

térítési díjmentes 
halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), 

középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú 
művészetoktatásban való részvétel. 

kedvezményes térítési díj: 5.000 Ft/tanév 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóknak, amennyiben a jogosultságot a 

szülő hivatalosan igazolja 

térítési díj összege: 10.000 Ft/tanév 

18 év feletti térítési díj: 15.000 Ft/tanév  

tandíj összege: 50.000 Ft/tanév 

A térítési díjat / tandíjat befizetni lehet; a csoportvezető tanárnál, az iskola székhelyén, illetve banki 
átutalással (ART ÉRT A.M.I. és Óvoda; K&H 10201006 – 50252848 – 00000000; a közlemény rovatba 

tüntesse fel a gyermek nevét) 

A szülő aláírásával hozzájárul 

 

• gyermekéről, az intézmény rendezvényein készített fotó és videó-felvételek 

megjelentetéséhez az iskola honlapján, egyéb dokumentumaiban. 

• hogy a gyermeke tanórákon készült munkáit az iskola szabadon felhasználhassa. 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI 

és  

BEIRATKOZÁSI LAP 
a 2022/2023-as tanévre 

 

 

3950 Sárospatak, Kazinczy Ferenc u. 27. 

Tel./Fax: 47/313-255 

email: info@artert.hu 

honlap: www.artert.hu 

facebook: www.facebook.com/ARTERTAMI/ 



 

ART ÉRT 
Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

OM: 200425 

A tanuló személyes adatai 

 
 

A tanuló neve: .............................................................................................................  

A tanuló oktatási azonosító száma:  

Születési hely, idő:  .............................................. , 

Édesanyja születési neve: ............................................................................................  

Lakcíme:  .....................................................................................................................  

Tanuló elérhetőségei:           ..................................   ........................................  

Szülő elérhetőségei:              ..................................   ........................................  

A gyermekemet beiratom 

az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

képzőművészeti/grafika és festészet tanszakára, 

a(z) .............. évfolyamra.

Szülői Nyilatkozat 

(A megfelelőt jelölje ×-el) 

 

Szülőként (gondviselőként) nyilatkozom, hogy gyermekem az Art Ért Alapfokú 

Művészeti Iskola és Óvoda, alapfokú művészeti képzését a 2022/2023-as 

tanévben 

térítési díj ellenében [229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34. §], 

(Az iskola az oktatást térítési díj ellenében biztosítja. A tanuló nem jár másik 
művészeti iskolába vagy a másik iskolában tandíj fizetés mellett tanul. 

A másik művészeti iskola neve:  .................................................................................  ) 

tandíj ellenében [229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet 36. §], 

(Tandíj fizetése mellett folytathatja tanulmányait az a tanuló, aki több tanszakon 
szeretne tanulni, vagy más művészeti iskola növendéke. 

A másik művészeti iskola neve:  .................................................................................  ) 

térítésmentesen [Nkt. 2011. CXC törvény 16. § (3) alapján], 

(„…Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos 
helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi 
fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban 
való részvétel.”) 

 

jogosult igénybe venni. 

 

A jelentkezési és beiratkozási lap utolsó oldalán található, Egyéb tudnivalókat 

megismertem, tudomásul vettem. 

Gyermekem a jelentkezési és beiratkozási lap kitöltésével az ART ÉRT Alapfokú 

Művészeti Iskola és Óvodával tanulói jogviszonyt létesít a 2022/2023-as tanévre. 

 

Kelt: ........................................... , 2022. szeptember 1. 

 

 

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

 szülő (gondviselő) aláírása 
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