
BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021-es TANÉVRE 

ECK IMRE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

Az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskolában a beiratkozás a 2020/2021-es tanévben három változat 

szerint lehetséges, a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

2020.05.07-ei állásfoglalása alapján, és azokkal összhangban: 

 

 1. ONLINE ELŐJELENTKEZÉS + ONLINE BEIRATKOZÁSI LAP 

Ezt a beiratkozási formát javasoljuk főként új beiratkozóinknak, hogy teljes mértékben segítséget 

tudjunk nyújtani a beiratkozási folyamatban. 

Online előjelentkezési lap kitöltésével az érdeklődő jelezni tudja az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

számára, hogy gyermeke, (vagy nagykorú diák esetén saját maga) érdeklődik képzéseink egyike iránt, és 

szeretne beiratkozni a 2020/2021-es tanévre. 

Amennyiben az érdeklődő megadja e-mail címét, és telefonos elérhetőségét, a kérdőív kitöltése után 

kollégáink felkeresik, és előkészítik a tanuló beiratkozási lapját.  

Egyeztetés után, az érdeklődő e-mailben megkapja az így elkészült beiratkozási lapot, melyet letölthet, 

és aláírásával hitelesítheti, ezáltal jogviszonyt létesíthet a megismert információk alapján (a 

beiratkozási díj 1. részletének befizetésével együtt érvényes a tanulói jogviszony). 

A kitöltött, aláírt és így hitelesített beiratkozási lapot postán juttathatja el részünkre az alábbi címre:  

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola, 7633 Pécs, Veress Endre utca 6.,  

vagy kitöltve, aláírva, beszkennelve az iskola.eckami@gmail.com e-mail címre.  

Beiratkozási online felületünk itt érhető el: https://eckami.hu/beiratkozas/ 

 

2. BEIRATKOZÁSI LAP BEKÜLDÉSE SZKENNELVE, E-MAILBEN 

Ezt a formát régi tanulóinknak javasoljuk, akik az előző tanév során már ismerik a beiratkozási 

folyamatot és annak menetét. 

Előjelentkezési űrlap kitöltése nélkül, közvetlenül a beiratkozási lap kitöltésével is elindítható a beiratkozás, 

amennyiben az érdeklődő egyeztetett már pedagógusainkkal, illetve munkatársainkkal, és tudja, hogy 

pontosan hol és mely képzésünket szeretné választani.  

A BEIRATKOZÁSI LAPOT (letöltésért kérjük, kattintson az alábbi linkre: 

https://eckami.hu/beiratkozas/) kitöltve, aláírva legyenek kedvesek beszkennelni/lefotózni, és az 

iskola.eckami@gmail.com e-mail címre elküldeni.  

 

3. BEIRATKOZÁSI LAPOT POSTÁN FELADVA, VAGY SZEMÉLYESEN A 

POSTALÁDÁNKBA DOBVA  

Ezt a formát szintén régi tanulóinknak javasoljuk, akik az előző tanév során már ismerik a beiratkozási 

folyamatot és annak menetét. 
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Előjelentkezési űrlap kitöltése nélkül, közvetlenül a beiratkozási lap kitöltésével is elindítható a beiratkozás, 

amennyiben az érdeklődő egyeztetett már pedagógusainkkal, illetve munkatársainkkal, és tudja, hogy 

pontosan hol és mely képzésünket szeretné választani. 

Amennyiben lehetősége van rá a szülőnek, vagy diáknak, akkor A BEIRATKOZÁSI LAPOT (a letöltésért 

kattintson az alábbi linkre: https://eckami.hu/beiratkozas/) kérjük, hogy kitöltve, aláírva postán 

feladva, vagy a postaládánkba dobva legyen kedves eljuttatni számunkra, az alábbi címre: 

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola  

7633 Pécs, Veress E. u. 6.   

Saját maguk, és a társadalom többi tagjának egészségének védelme érdekében, a járványügyi helyzetre való 

tekintettel az első két változatot javasoljuk! 

 

A beiratkozás határideje: 2020.05.31.  

A pótbeiratkozás 2020.05.31-e után is lehetséges, legkésőbb 2020.09.25.-ig. 

A beiratkozási díj: 8000Ft 

A beiratkozási díj két részletben is teljesíthető (2x4000 FT), az első részletnek beiratkozáskor, a második 

részletnek 2020.02.15-ig szükséges beérkeznie. 

Tanulói jogviszony akkor létesül, ha a kitöltött és aláírt beiratkozási lap és a beiratkozási díj első részlete 

(4000 Ft) beérkezett iskolánk számlaszámára. 

 

FIGYELEM, SZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!  

A beiratkozási díjat a 2020/2021-es tanévtől erre a számlaszámra várjuk:  

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola 50800111-15573928, Takarékbank,  

közleménybe a tanuló oktatási azonosítója, tanuló neve és tanszaka kerüljön. 

 

Régi növendékeinknek is szükséges újra  beiratkozni, mivel a beiratkozás egy tanévre szól. 

A beiratkozási díj, a tan- és térítési díjak mértékéről a Térítési- és tandíj szabályzatunk, és függeléke ad 

tájékoztatást , ez ügyben az egyedi kedvezmények mértéke és mentességek miatt javasoljuk munkatársainkkal 

történő egyeztetést! 

 

Pontosabb információkért az iskola az alábbi elérhetőségeken nyújt tájékoztatást: 

iskola.eckami@gmail.com 

0672790562 

www.eckami.hu 

 

Pécs, 2020.05.07. 

Sági Eszter 

mb. Intézményvezető sk. 
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