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BEIRATKOZÁSI LAP/SZÜLŐI NYILATKOZAT
2017/2018 tanévre

Tanuló neve:………….......................…………………………Diák/Oktatási azonosító:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Születési hely:.……...........................………………………………….……Szül. idő: ……………………………..............

Anyja leánykori neve:…….............…………………..…… Apa/gondviselő neve:..…............….…………………………

Lakcím:……..............…....………………................…………………………………………………………………............

E-mail:…………...………............................………...................... Telefonszám: ……………............……………………..

Választott tanszak: ..................................................................................................................................................................

A tanuló (óvodája) általános, vagy középiskolája, illetve felsőoktatási intézménye, ahol a tanulmányait a 2017/2018-s 

tanévben végzi:………………………………………………………...................................................évfolyam:……… .
Amennyiben 16. életévét betöltötte (az iskolájától), Iskolalátogatási igazolás szükséges.

Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolán kívül másik alapfokú művészetoktatási iskolában , művészeti képzésben 

részt vesz nem vesz részt
(megfelelő részt kérjük aláhúzni!)

(A következő pontok valamelyikét csak akkor kell kitölteni, ha a gyermek részt vesz másik képzésben is!)

Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban áll. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. A beiratkozási lap túloldalán lévő Beiratkozási feltételeket elfogadom. A házirend egy példányát átvettem.

Soltvadkert, 2017.09.01 .........………………………………..

Szülő (gondviselő) aláírása

A nevelés oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében: 
„…Ha a tanuló több művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészetoktatási intézményben 
több művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell  arról, 
hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett…)

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem: 
…………………………………………………………………………………………………..………..alapfokú művészeti iskolának is 
tanulója, de térítési díj fizetési kötelezettség mellett a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 
veszi igénybe a foglalkozásokat.

2. Szülőként (gondviselőként) kijelentem 
……………………………………………………………………………….................alapfokú művészeti iskolának is tanulója, és ott 
térítési díj fizetési kötelezettség mellett veszi igénybe a foglalkozásokat. Ennek értelmében gyermekem (a két iskola miatt) a Kossuth 
Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tandíjfizetési kötelezettség mellett tanul.

http://www.iskolasoltvadkert.hu/


Beiratkozási feltételek

Az iskola vállalja, hogy a növendéket életkori sajátosságinak megfelelő művészeti oktatásban részesíti. Vállalja tovább, hogy a cél elérése 
érdekében a személyi, tárgyi és oktatási feltételeket az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve szerint biztosítja.

A tanuló (szülő) vállalja:
 a tanuló rendszeresen látogatja a tanórákat (a tanulót 10 tanóra igazolatlan mulasztása esetén töröljük a tanulói névsorból, ha 

igazolt távolmaradása eléri a kötelező óraszám egyharmadát, akkor a megkezdett osztályt a következő tanévben folytathatja),
 az iskola által szervezett rendezvényeken való fellépést,
 a térítési – és tandíjfizetési kötelezettséget.

A térítési- és tandíj a zeneművészeti szakokon hangszerhasználati díjjal egészül ki.
A térítési, tandíj- és hangszerhasználati díj befizetésének határideje:

I. félév: szeptember 18.
II: félév: február 28.

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a közoktatási törvény értelmében a növendéket törölnünk kell 
a tanulók névsorából. 
Térítési díjat, vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni.

A tanuló és az iskola viszonyát részletesen a házirend szabályozza.

A szülő (gondviselő) hozzájárul a növendék/tanuló iskolával kapcsolatos médiában történő megjelenéséhez (TV, újság, nyomtatványok, 
weblap, stb.)  A telefonszámot és e-mail címet önként, az iskola és a szülő kapcsolattartására adja meg.

Térítési díj, tandíj

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
Alapfokú művészetoktatási intézményben: előképzőben heti kettő foglalkozás; első osztálytól hetente minimum négy és maximum hat 
foglalkozás. A heti hat tanórai foglalkozás időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet (21/2005. VII.25.  OM rendelet).

 főtárgy,
 kötelező, vagy kötelezően választható tárgy,
 választható tárgy,
 évente egy meghallgatás (vizsga),
 művészeti alapvizsga,
 művészeti záróvizsga,
 egy művészi előadás,
 évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén,
 az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele e szolgáltatások körében.

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások:
 az alapfokú művészetoktatásban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításának 115. §-ban meghatározottakat 

meghaladó tanórai foglalkozás,
 a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban,
 a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás,
 aki több művészeti iskola hallgatója, és nyilatkozatából kiderül, hogy a térítési díjat a másik művészeti iskolában fizeti.

A térítési díj és tandíj befizetésének módja:
A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévi díjat a beiratkozáskor, de legkésőbb szeptember 18-ig, a 
második félévben legkésőbb február 28-ig az iskola pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni.

Az intézmény vezetője – kérelemre – a térítési díj és a tandíj megfizetésére félévente legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a 
tanuló, illetve szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent.
Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt, és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe. Abban az 
esetben is, ha több művészeti ágra iratkozott be, vagy több tanszakra jár, illetve ha több alapfokú művészetoktatási intézmény 
szolgáltatását veszi igénybe.

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek az állami gondozottak és a hátrányos helyzetet/halmozottan hátrányos helyzetet igazoló 
határozat, ezt az igazolást a beiratkozási laphoz kötelező csatolni.
Tandíjak az Iskola honlapján találhatóak.
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Tisztelt Szülők, Növendékek!
Intézményünkben a 2017/2018 tanévben a térítési díj és tandíj fizetésének módja!

Az Iskola legkésőbb minden év május 31-ig határozza meg a következő tanévben alkalmazott térítési díj, tandíj mértékét. 

A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévi díjat a beiratkozáskor, de legkésőbb szeptember 18-ig, a 
második félévben legkésőbb február 28-ig az iskola pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni.

Az intézmény vezetője - kérelemre - a térítési díj és a tandíj megfizetésére legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló, 
illetve szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent.

Amennyiben késik a befizetés: az iskolatitkár a szaktanár segítségével, írásban értesíti a szülőket. Ha a befizetés ezek után sem történik 
meg, a lakóhely szerinti illetékes jegyzője felé írásban jelez az intézmény.
A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a közoktatási törvény értelmében a növendéket törölnünk kell 
a tanulók névsorából. Térítési díjat, vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni.

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
térítési és tandíjai 2017/2018-s tanévre

Térítési díj:
Tanulmányi átlag Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft)

4,6 - 5 12 000 6 000

4,1 - 4,5 12 500 6 250

3,6 - 4 13 000 6 500

3,1 - 3,5 13 500 6 750

2 - 3 14 000 7 000

1 - 1,9 14 500 7 250
A törvény erejénél fogva mentességet élveznek az állami gondozottak és a hátrányos helyzetet/halmozottan hátrányos helyzetet igazoló 
határozat, ezt az igazolást a beiratkozási laphoz kötelező csatolni.

22 éven felüli tanulók esetén és/vagy 2. tanszakra a Tandíj:
Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft)

4,6 - 5 25 000 12 500

4,1 - 4,5 25 500 12 750

3,6 - 4 26 000 13 000

3,1 - 3,5 26 500 13 250

2 - 3 27 000 13 500

1 - 1,9 27 500 13 750

Soltvadkert, 2017.09.01 

Udvarhelyi Attila
        Igazgató

http://www.iskolasoltvadkert.hu/

