Tisztelt Szülő! Kedves Tanuló!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kiválóra minősített Tébláb Alapfokú Művészeti Iskolában
köszönthetjük Önöket!
Köszönjük, hogy érdeklődnek iskolánk művészeti képzése iránt.
Fontosnak tartjuk, hogy a beiratkozás előtt minden információ eljusson Önökhöz, ezért kérjük,
hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztatót.
Tájékozató
1. A diák az alapfokú művészeti oktatást (a kötelező mértékű térítési díj megfizetése mellett)
csak egy tanszakon és egy alapfokú művészeti iskolában veheti igénybe. További más
intézményben, és/vagy más tanszak tanulása esetén az oktatást tandíjfizetéssel lehet
igénybe venni.
2. A térítési díj-tandíj megfizetése kötelező és egész tanévre szól, visszaigénylésére nincs
lehetőség. A térítési díj-tandíj mértékét a jelentkezési lap melletti kísérő levél tartalmazza
és honlapunkon is fel van tüntetve.
3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28)
Kormányrendelet 34.§ (1) b 9 pontja, 35.§ (1) b) és c) pontjai valamint a 36.§ (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdése alapján: „A művészetoktatásért fizetett térítési díjból száz
százalékos kedvezményre jogosultak a hátrányos helyzetűek, a halmozottan hátrányos
helyzetűek, a testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az
autista tanulók. A kedvezmény megállapításához díjfizetésre kötelezettnek be kell nyújtania
a kedvezményre való jogosultságról szóló határozat másolatát. A kedvezmény
fennállásában történt változást a fizetésre kötelezettnek az intézmény vezetőjének a
változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. A térítési díj fizetési kedvezmény addig az
időpontig jár ameddig a kedvezményre való jogosultságot megalapozó helyzet fennáll.”
4. Az a tanuló, aki nem nappali rendszerű képzésben tanul, csak tandíj megfizetésével veheti
igénybe az alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatásait.
5. Az a főiskolai, egyetemi hallgató, aki 2006 után létesít tanulói jogviszonyt iskolánkkal
tandíj megfizetésével vehet részt a képzésben.
6. A beiratkozáshoz szükséges csatolni a jelentkezési lapot és a szülői nyilatkozatot.
7. A tanuló kérheti magasabb évfolyamra a felvételét. A továbbképzőbe történő felvétel
feltétele legalább 2 alapfokú évfolyam elvégzése.
8. Az a tanuló, aki másik művészeti iskolából bizonyítvánnyal rendelkezik a beiratkozáskor
köteles a bizonyítványát leadni. Ellenkező esetben nem tudjuk figyelembe venni a
korábban elvégzett évfolyamokat.
9. Amennyiben a művészeti képzésben való részvételnek egészségügyi akadálya van, a szülő
köteles a pedagógust írásban tájékoztatni.
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az intézmény alapítója,
a kuratórium vezetője

