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TANULÓI JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS
Amely létrejött az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola (OM 200467) (képviselő igazgató), másrészről a tanuló törvényes képviselője/szülője,
továbbiakban Törvényes képviselő, azaz együttesen Szerződő felek között.
A szerződés tárgya:A szerződő felek tanulói jogviszony létezésében állapodnak meg abból a célból, hogy a Köznevelésről szóló Törvény rendelkezéseinek
megfelelően alapfokú művészetoktatásban részesülhessen a gyermek.
1.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola a gyermek oktatását az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjáról szóló NAT 1., 2. sz melléklete, és a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről alapján és az iskola
Pedagógiai Programja szerint végzi.
2.
Jelen szerződés aláírásával az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola vállalja, hogy a folyamatos tanulói jogviszony megtartása mellett a tanulót
felkészíti az éves tananyag elsajátítására, a művészeti iskola alap- és záróvizsgára, amit az iskola Pedagógiai Programjának rendelkezései szerint lehet
letenni az alapfokú évfolyamok elvégzése után.
3.
Jelen szerződés aláírásával a törvényes képviselő / szülő vállalja, hogy:
●
Az Iskola költségtérítési szabályzata alapján a 2020/2021. tanév képzési díját 2 részletben I. félév díjat: 2020. 10. 15-ig;
II. félév 2021.02.15.-ig megfizeti. A képzési díj befizetése - mely tartalmazza a térítési díj és szakmai hozzájárulás összegét - a hatályos
Köznevelési Törvény szerint alapja az Iskola működésének. Díjkedvezmény igénybevételére a kedvezménykérő lap leadásával van lehetőség
(a szükséges csatolandó mellékletekkel együttesen, pl. határozat hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről, szakértői vélemény, stb.).

●
●

Beiratkozási díj egységesen minden tanszakon: 8.000-Ft – a beiratkozás alkalmával, de legkésőbb 2020.10.15-ig 4000 Ft-ot,
a fennmaradó 4000 Ft-ot 2021. február 15-ig kell megfizetni.
Iskolánk számlaszáma: Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola 50800111-15573928 Takarékbank,
közleménybe a tanuló oktatási azonosítója, a tanuló neve és tanszaka kerüljön.

●

Tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a 2020/2021. tanévre szól, tanév közbeni kimaradás csak kivételes esetben lehetséges, amire az iskola
igazgatója adhat engedélyt. Kimaradás esetén is rendezni kell a 2020/2021. tanév adott félévének díját.
●
Gondoskodik arról, hogy gyermeke az Iskola Házirendjében foglaltaknak megfelelően járjon az iskolába, továbbá annak rendelkezéseit önmagára
és gyermekére nézve elfogadja, és gyermekével betartatja.
A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának joga van a munkatársainak megválasztásához: a szülő élhet a
Köznevelési Törvény adta jogi lehetőségeivel.
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SZÜLŐI NYILATKOZAT: alulírott szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy:


- gyermekem más művészeti iskolába nem jár, és ebben az iskolában is csak egy tanszakon (1 főtárgyat) tanul.



- gyermekem ebben az iskolában két tanszakon (2 főtárgyat) tanul, ezért vállalom, hogy a fő szakja után, amely a

Vagy:
……………………térítési díjas képzést, második szakja után amely a ………………………….a tandíjat fizetem.
Vagy:
 -gyermekem másik művészeti iskolába………………………………….(művészeti iskola)………………….tanszakára
jár , ahol tandíjat fizetek, az Önök iskolájában térítési díjas képzés fizetését vállalom.
Vagy:
 -gyermekem másik művészeti iskolába………………………………….(művészeti iskola)……………….tanszakára jár ,
ahol térítési díjat fizetek, az Önök iskolájában tandíj fizetését vállalom.
Vagy:
 - Betöltöttem a 22. életévemet,(vagy dolgozó vagyok), az Önök iskolájában tandíjat fizetek.
Kérjük a fenti lehetőségekből a megfelelő nyilatkozatot bejelölni!
4.
5.
6.
7.

Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni. Ennek sikertelensége
esetén kikötik a Pécsi Székhelyű Rendes Bíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. és a Köznevelésről szóló Törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag írták alá.
Aláírásommal egyben nyilatkozom, hogy gyermekemről felvétel (fénykép, mozgókép) készülhet és az az Eck Imre AMI weboldalán, közösségi
oldalain, és a médiában megjelenhet.
(A megfelelő aláhúzandó)
Igen
Nem
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