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Iratkozási Lap: 2019/2020-as tanév 
Tanuló neve: 

Szül. hely: Szül. idő: 

Tanuló lakcíme: 

Oktatási azonosító száma: TAJ szám: 

Anyja leánykori neve: 

Apja /gondozó / neve: 

Jelenleg melyik intézményben tanul: 
(általános iskola, középiskola, felsőoktatási intézmény megnevezése) 
 
 
 
 
 
 
( általános iskola, középiskola, felsőoktatási intézmény megnevezése ) Évfolyam : _________ 
 

Szülő mobilszáma: Növendék mobilszáma: 

Tanszak: 
jelölje „X”-szel 

Társastánc  Modern tánc  
Környezet- és kézműves 
kultúra 

 

 
Térítési és Tandíj fizetési szabályzat 

 

A térítési díj mértéke 50.000.- forint/tanév/tanszak. 

A térítési díj fizetése alól mentességet élvezhetnek azok, akik hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetűek illetve rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és ezt érvényes jegyzői határozattal igazolják. 

 

Amennyiben a gyermek tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, vagy más művészeti iskolába jár, utána az állami támogatást 

más művészeti iskola veszi igénybe, a tandíj összege 60.000.- forint/tanév/tanszak. 

 

Tudomásul veszem, hogy az éves térítési illetve tandíjat a növendék beíratása után az adott tanévre minden esetben köteles 

vagyok megfizetni! 

 

A térítési és tandíj befizetésének határideje: I. félév: október 31. II: félév: március 31. 

Egyéni írásbeli kérelem esetén havi részletfizetésre is van lehetőség. 

 

 Nyilatkozat 

(A megfelelő válasz számát kérjük bekarikázni!) 

Mint gyermekem törvényes képviselője nyilatkozom,  

1. Gyermekem más alapfokú művészeti iskolának nem tanulója, ezért az államilag támogatott térítési díjas képzést a 

Kapronczai AMI-ban veszem igénybe és annak anyagi vonzatát az egész tanévre vállalom. 

 

2. Gyermekem más alapfokú művészeti iskolának is tanulója, a Kapronczai AMI-ban az államilag nem támogatott 

tandíjas képzést veszem igénybe és annak anyagi vonzatát a tanév egészére vállalom. 

 

3. Gyermekem más alapfokú művészeti iskolának is tanulója, az államilag támogatott térítési díjas képzést a 

Kapronczai AMI-ban veszem igénybe, annak anyagi vonzatát az egész évre vállalom, továbbá más művészeti 

intézményben sem teszek eltérő nyilatkozatot. 

Másik Művészeti Iskola neve és címe: 

Tanszak megnevezése: 

 

4. Hozzájárulok, hogy gyermekemről az iskolai eseménykelen felvételek készüljenek (órai felvételek, fellépések, TV-s 

szereplések, kiadványok, stb.). melyeket az iskola tevékenységével összefüggésben felhasználhat.  
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5. Hozzájárulok, hogy gyermekem az iskolai fejlesztőmunkájának jelen, és jövőbeli hatását kutató mértékben, az 

adatokra vonatkozó titoktartási szabályok betartásával részt vehet. 

 

6. Gyermekek a Kapronczai AMI-ban több tanszakon részesül képzésben. Második tanszak választása esetében 

vállalom, hogy az első tanszak térítési díján felül befizetem a második tanszaknak megfelelő mindenkori tandíj 

összegét. Második tanszak: _____________________________________ 

 
Az iratkozási lap kitöltésével tanuló jogviszony létesül a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola  

(OM azonosító 200025, képviselő: igazgató), 
 

másrészről:____________________________________________________________________(tanuló neve) 
 

törvényesképviselője/szülője___________________________________________(szülő, gondviselő neve) 
 

__________________________________________________________________(szülő, gondviselő lakcíme), továbbiakban 
Törvényes képviselő között, azaz együttesen Szerződő felek között. 

 
 

A szerződés tárgya: 

 

A szerződő felek tanulói jogviszony keletkeztetésében állapodnak meg abból a célból, hogy a Közoktatásról szóló Törvény 

rendelkezéseinek megfelelően alapfokú művészetoktatásban részesülhessen a gyermek.  

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kapronczai Alapfokú Művészei Iskola a gyermek oktatását az alapfokú 

művészetoktatás követelményeiről és tantervi programjáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3.§-ának (3.) bekezdése 

alapján az Intézmény Pedagógiai Programja szerint végzi.  

1/a. A szülő vállalja, hogy amennyiben a megállapodás szerint külön támogatást igényel, vagy arra jogosult, a szükséges 

hiteles és eredeti iratokat 2019. szeptember 10-ig, határidőre benyújtja. (pl: GyVT-s határozat, szakértői vélemény, HH és 

HHH-s igazolás stb.)  

A hatályos törvények és rendelkezések alapján ingyenes oktatásra jogosult növendékek részére szabályszerűen biztosítjuk a 

képzésben való részvételt!  

A szülő, gondozó írásban benyújtott kérésére a fenntartó alapítvány térítési díjkedvezményt adhat.  

2. Jelen szerződés aláírásával a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola vállalja, hogy  

- a folyamatos tanulói jogviszony megtartása mellett a tanulót felkészíti az éves tananyag elsajátítására, a művészeti iskolai alap-

és záró vizsgára, amit az iskola Pedagógiai Programjának rendelkezései szerint lehet letenni az alapfokú illetve a továbbképző 

évfolyamok elvégzése után.  

3. Jelen szerződés aláírásával a törvényes képviselő,  

- tudomásul veszi azt, hogy jelen szerződés a 2019/2020-as tanévre szól, tanév közbeni kimaradás csak kivételes esetben, 

jogszabályok által előírt módon lehetséges, amire az Intézmény igazgatója adhat engedélyt.  

- gondoskodik arról, hogy gyermeke az Intézmény Házirendjében foglaltaknak megfelelően járjon az iskolába, továbbá annak 

rendelkezéseit önmagára és gyermekére nézve elfogadja, és gyermekével betartatja.  

- tudomásul veszi, hogy a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának joga van a munkatársainak megválasztásához; a 

szülő élhet a Köznevelési Törvény adta jogi lehetőségeivel.  

4. Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni, 

szükség szerint két alkalommal megtartott egyeztető tárgyalások formájában. Ennek sikertelensége esetén kikötik a Pécsi 

Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

5. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. és a Köznevelésről szóló Törvény rendelkezései az irányadóak.  

6. Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg 

jóváhagyólag írták alá.  

  

 

______________________________.   Ph    _______________________________ 
törvényes képviselő (szülő)         igazgató 
 
 
Kelt: Szigetvár, 2019…………………………………….. 


