TÁJÉKOZTATÓ
AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV
Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag
befizetéssel lehet átadni!
TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG
A.) 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
2015. szeptember 1-jén
óvodai fejlesztő programban,
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben
az Arany János Tehetséggondozó Programban,
az Arany János Kollégiumi Programban,
az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban,

az Útravaló Ösztöndíjprogramban
vesznek részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a
tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint minősülnek
hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek (Gyvt. 161/Q. §).
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a 2013. augusztus
31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2015/2016.
nevelési évben, tanévben változatlan feltételek mellett kell nyújtani (Gyvt. 161/Q. §).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, hogy
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is jogosult az ingyenes
tankönyvre, az óvodában és az iskola 1–8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény
igénybevételére.
Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása
Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (2011. évi CXC. tv. 16. § (3))
B.) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ:
A Köznevelési Törvény ide vonatkozó rendelkezései

C.) TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉS KEDVEZMÉNY: (Lsd I. sz. melléklet)
Lehetőség van a ténylegesen fizetendő összeg részletekben történő befizetésére, melyet a mellékelt
formanyomtatványon tehet meg a szülő!

D.) RENDKÍVÜLI KÉRELEM: (Lsd: II. sz. melléklet)
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.

A MÁS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN IS TANULÓ (ÉS
NYILATKOZAT ALAPJÁN A MÁSIK INTÉZMÉNYBE IGÉNYELT
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ESETÉN), ILLETVE NÁLUNK TÖBB
TANSZAKOS DIÁKOK
TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE:
1. ÉVES TANDÍJ MÉRTÉKE 30.000,- MELY KÉT RÉSZLETBEN FIZETENDŐ
a.)
b.)

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

2. RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM AZ ÉVI 30.000,- FT-RA (LSD. III. SZÁMÚ MELLÉKLET)
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 fennmaradó részleteket pedig havi rendszerességgel az iskola
pénztárába befizeti.

3. KEDVEZMÉNY A FENTI 30.000,- FT ALÓL: (LSD. IV. SZÁMÚ MELLÉKLET)
Ha egy családból 3 vagy több gyermek közül legalább ketten járnak iskolánkba, és /illetve a
tanár megítélése szerint a gyermek munkája megérdemli, a család háttere viszont valóban nem tudja
biztosítani a tandíjat, javasolhatja a tanár a szülőnek a mellékelt kérelem beadását. A kérelemhez
mellékelni kell:
- jegyzői igazolás a 3 vagy több gyermekes családról, vagy
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, melyet a jegyző állított ki, ill., vagy
- Megyei Rehabilitációs Bizottság papírja (másolatok)
Ezen esetben az igazgató saját hatáskörben csökkentheti a tandíj mértékét!

I. SZ. MELLÉKLET
TÉRÍTÉSI DÍJ RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
Alulírott szülő ezúton kérvényezem a Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolája
vezetőségét, hogy gyermekem részére
Gyermek neve:

____________________________

Lakcím:

____________________________

Szül.: ___________________________

a 201../201..-es tanévben a térítési díj részletekben történő befizetését engedélyezze.
Ezúton vállalom, hogy a térítési díjat 4 x 3.000,- Ft-os részletekben, az iskola pénztárába fizet az alábbi
ütemezésben:
1. részlet: 201_. szeptember 15.-ig
2. részlet: 201_. november 15.-ig
3. részlet: 201_. január 15.-ig
4. részlet: 201_. március 15.-ig

________________, 201_. __________________ hó _______ nap

___________________________________
szülő aláírása

Igazgatói határozat:
A részletfizetést

a.) Engedélyezem
b.) Nem engedélyezem.

Indoklás:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pápa; 201...………hó……nap

……………………………….
igazgató aláírása

II. SZ. MELLÉKLET
RENDKÍVÜLI KÉRELEM TÉRÍTÉSI DÍJ CSÖKKENTÉSÉRE
Alulírott szülő ezúton kérvényezem a Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolája
vezetőségét, hogy gyermekeim részére
1. Gyermek neve:
2 Gyermek neve:
3. Gyermek neve:

____________________________
____________________________
____________________________

Lakcím:

____________________________

Szül.: ___________________________
Szül.: ___________________________.
Szül.: ___________________________

a 201_./201_.-es tanévben a mérsékelt térítési díjat megállapítani szíveskedjen.

Indoklás:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A kérelemhez mellékelem a kért dokumentumokat.

________________, 201_. __________________ hó _______ nap

___________________________________
szülő aláírása

Igazgatói határozat:
A csökkentett térítési díj fizetését

a.) Engedélyezem
b.) Nem engedélyezem.

Indoklás:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pápa; 201_.………hó……nap

……………………………….
igazgató aláírása

III. SZ. MELLÉKLET
RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM A TANDÍJ (ÉVI 30.000,- FT) FIZETÉSÉRE
Alulírott szülő ezúton kérvényezem a Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolája
vezetőségét, hogy gyermekem részére
Gyermek neve:

____________________________

Lakcím:

____________________________

Szül.: ___________________________

a 201_./201_.-es tanévben a tandíj részletekben történő befizetését engedélyezze.
Az első részletet, 5.000 Ft-ot a beiratkozási lap leadásakor fizetem, továbbá:
Ezúton vállalom, hogy a tandíj fennmaradó részét egyenlő részletekben, havi rendszerességgel az iskola
pénztárába befizetem.

________________, 201_. __________________ hó _______ nap

___________________________________
szülő aláírása

Igazgatói határozat:
A részletfizetést

a.) Engedélyezem
b.) Nem engedélyezem.

Indoklás:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pápa; 201_.………hó……nap

……………………………….
igazgató aláírása

IV. SZ. MELLÉKLET
KEDVEZMÉNY A TANDÍJ (30.000,- FT) ALÓL:
Alulírott szülő ezúton kérvényezem a Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolája
vezetőségét, hogy az intézménybe járó gyermekeim részére
1. Gyermek neve:
2 Gyermek neve:
3. Gyermek neve:

____________________________
____________________________
____________________________

Lakcím:

____________________________

Szül.: ___________________________
Szül.: ___________________________.
Szül.: ___________________________

a 201_./201_.-es tanévben az alább indokolt okok végett a tandíjat csökkenteni szíveskedjen.

Indoklás:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A kérelemhez mellékelem a kért dokumentumokat.

________________, 201_. __________________ hó _______ nap

___________________________________
szülő aláírása

Igazgatói határozat:
A csökkentett tandíjfizetést

a.) Engedélyezem
b.) Nem engedélyezem.

Indoklás:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pápa; 201_.………hó……nap

……………………………….
igazgató aláírása

