TÁJÉKOZTATÓ
AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
(IGAZGATÓI HATÁROZAT ALAPJÁN)

1.) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV
Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor elkér az intézmény. A beiratkozási lapot
kizárólag befizetéssel lehet átvenni!

2.) ÉVES TANDÍJ MÉRTÉKE 25.000,- FT, MELY KÉT RÉSZLETBEN FIZETENDŐ
a.)
b.)

12.500,- Ft, a beiratkozási lap leadásával egyidejűleg, de legkésőbb
szeptember 15-ig
12.500,- Ft, a következő év január 20-áig, ezeket beszedhetik a tanárok.

3.) RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM TANDÍJRA:
Mellékelt részletfizetési lap leadása, ezt az igazgatóságnak címezve átadni. A vezetőség
jóváhagyásos jegyzőkönyvével pénztárosnak továbbítja. A szülő vállalja, hogy az első
részletet, 5.000 Ft-ot a beiratkozási lap leadásakor, a további 4 részletet pedig az alábbi
ütemezésben az iskola pénztárába befizeti:
1. részlet: 201_. szeptember 20.-ig
2. részlet: 201_. november 15.-ig
3. részlet 201_. január 15.-ig
4. részlet 201_. március 15.-ig.

4. ) MENTESSÉGI PAPÍROK: A TANDÍJ FIZETÉS CSÖKKENTÉSI KÉRELMÉHEZ
a.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, melyet a jegyző állított ki, ill.
b.) Megyei Rehabilitációs Bizottság papírja (másolatok)
Azon szülők, akik MÁK-os vagy TÁH-os igazolást hoznak a gyermek betegségéről, a
tanárok adjanak tájékoztatót részükre, hogy feltétlenül jelentkezzenek be a Rehabilitációs
Bizottsághoz és magyarázzák el nekik, hogy ebből előnyük származik Ezen esetben az
igazgatónak címzett kérelemre saját hatáskörben az igazgató csökkentheti a tandíj mértékét!

5.) RENDKÍVÜLI KÉRELEM
Ha egy családból 3 vagy több gyermek közül legalább ketten járnak iskolánkba, ill. a
tanár megítélése szerint a gyermek munkája megérdemli, a család háttere viszont valóban nem
tudja biztosítani a térítési díjat, javasolhatja a tanár a szülőnek e kérelem beadását.
Szükségeltetik jegyzői igazolás a 3 vagy több gyermekes családról, ill. kérelem az igazgató felé
indoklással. Ez esetben 8.000,- Ft/év/gyerek a térítési díj, ezt viszont egy összegben
kérjük
fizetni a pénztárba.
ph
Pápa; 2013. 09. 01.

____________________________
Müller Anita igazgató

KÉRELEM
Ezúton kérvényezem a Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolája
vezetőségét, hogy gyermekem részére
Gyermek neve:

____________________________

Lakcím:

____________________________

Szül.: ___________________________

a 20…./20…..-es tanévben a tandíj részletekben történő befizetését engedélyezze.
Ezúton vállalom, hogy a tandíjat 5 x 5.000,- Ft-os részletekben, a tájékoztatóban meghatározott ütemezés
szerint az iskola pénztárába befizetem.
________________, 20….. __________________ hó _______ nap

___________________________________
szülő aláírása

____________________________________________________________________________________________

TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK, TANULÓ:
2013. szeptember 1-étől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározását a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyett már a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a rögzíti. Ennek
értelmében
1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként
nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges

fejlődéséhez szükséges feltételek.
2. Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább
kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
Azon gyermekek, tanulók, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján
2013. szeptember 1-jén
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ:
Közoktatási Törvény
121. § (1) E törvény alkalmazásában
29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar);
(9) Ha jogszabály az óvodai nevelésben részt vevő, a tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági
viszonyban álló vagy a képzési kötelezettséget teljesítő fogyatékos gyermek részére
kedvezményt, juttatást, jogosultságot, kötelezettséget állapít meg, a fogyatékos gyermek, tanuló
fogalom alatt a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót kell érteni.

