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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, az intézmény térítési díj és tandíj 

szabályzatát megismeri. 

 

A térítési, tandíj befizetésének legkésőbbi határideje: 

 I. félév: október 15. 

 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. 

 heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához , 

 tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, 

 az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga 

 az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele e szolgáltatások körében. 
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Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

 az alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás,  
 a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további 

alkalommal történő megismétlése,  

 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 térítési díj, tandíj mértékét az intézmény miden tanév szeptemberében állapítja meg. A 

tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévben legkésőbb 

október 15.-ig, a második félévben legkésőbb február 28.-ig átutalással, az iskola 

számlaszámát tartalmazó postautalványon, vagy az iskola pénztárába történő befizetéssel kell 

teljesíteni. 

Az intézmény vezetője – kérelemre – a térítési díj és a tandíj megfizetésére félévente 

legfeljebb 5 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 a halmozottan hátrányos helyzetű, a 

hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi 

fogyatékos, továbbá az autista tanulók. A térítési/tandíj mértéke a tanulmányi eredménytől 

függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető. Ezen igazolásokat a 

beiratkozási laphoz a „Díjkedvezmény iránti kedvezmény” elnevezésű nyomtatvánnyal 

együtt kötelező csatolni. 

 

Minimum 10 fő csoportlétszám felett indul a szolgáltatás. 

 

 

 

 

         Molnár Istvánné 

      igazgató 
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