
BEIRATKOZÁSI LAP 

Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

 
Tanuló neve:……………………………………………………………………………………. 

Ált./középisk. iskolai osztály 2021/22-ben………………………………………………….. 

Születési hely, év, hó, nap:……………………………………………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

Apja neve:………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám:……………………………………………………………………… 

Email cím:………………………………………………………………….. 

Oktatási azonosító:……………………………………….TAJ:……………………………….. 

 

Választott művészeti ág/ak( aláhúzással jelölje): KÉPZŐ-és IPARMŰVÉSZET, NÉPTÁNC, 

SZÍNJÁTÉK, ZENEMŰVÉSZET 

 

A ZENEMŰVÉSZETI ágnál nevezze meg a hangszert)……………………………………… 

 

 Térítési díj/félév Tandíj/hó 

Művészeti ágak 

6-18 évig 

Alapfok 

Tanulm.eredm. 
Előképző 

Tanulm.eredm. 
Alapfok 

Tanulm.eredm. 
Előképző 

Tanulm.eredm. 

Képzőművészet 

Néptánc 

Színjáték/Dráma 

jeles 

7.000/félév 

3.000 jeles  2.000/hó 1.000/hó 

jó  8.000/félév 4.000 jó  3.000/hó 2.000/hó 

közepes 

9.000/félév 

5.000 közepes 

4.000/hó 

3.000/hó 

Zene 

(a zenei 

előképző a 

zeneóvodát 

jelenti) 

jeles 

7.000/félév 

3.000 jeles 5.000/hó 2.000/hó 

jó: 8.000/félév 4.000 jó 6.000/hó 3.000/hó 

közepes: 

9.000/félév 

5.000 közepes 

7.000/hó 

4.000/hó 

6 éven aluliak és a 18. évüket betöltöttek tandíjat fizetnek 
 

1. Térítési díj mentességben csak a 2H, 3H igazolással rendelkező 

családok részesülnek. A kedvezményre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatal 

által kiadott határozattal kérjük igazolni. 

2. A két vagy több tanszakos tanulók havi tandíjat kötelesek fizetni a második tanszakon. 

Ennek díja a fenti táblázatban olvasható. 

3. A művészeti tanulmányok megkezdését követő első tanévben a fizetendő térítési díj és 

tandíj egységesen a jó eredménynek megfelelő összeg, majd tanévenként a tanulmányi 

eredménytől függően változik. 

4. A térítési díjakat az iskola bankszámlaszámára kell befizetni számla ellenében október 30-

ig, ill. a II. félévre március 30-ig. A számlaszám az iskola honlapján megtalálható. 

A tandíj befizetésének határideje: tárgyhónap 5. napja (egy összegben is fizethető 

félévenként) 

5. Az intézmény vezetése a határidő lejárta után azt a tanulót, – illetve kiskorú esetén szülőjét 

-  aki nem fizeti meg időre a térítési vagy tandíjat, írásban felszólítja, majd ha ez sem vezet 

eredményre, tanulói jogviszonyát megszünteti.  



6. A térítési díjat és tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni. 

 

A térítési díj és tandíj mérséklésére kivételesen indokolt esetben az igazgató engedélyt 

adhat, melynek eljárási módja a következő: 

 A kedvezményeket az iskola által rendszeresített nyomtatványon szeptember 30-ig 

kérvényezni kell, az indok megjelölésével.  

(A nyomtatvány az iskola honlapján megtalálható) 

 

 

Szülőként (gondviselőként) nyilatkozom, hogy gyermekem választott tanszaka(i): 

1. főtanszak:……………………………………..térítési díj/félév 

2. második tanszak:………………………………..tandíj/hó 

3. harmadik tanszak:……………………………….tandíj/hó 

 

Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy az érvényes térítési és tandíjakról felvilágosítást 

kaptam. Szülőként (gondviselőként) kötelezettséget vállalok, hogy az iskola részére a főtanszakon 

térítési díjat, második vagy harmadik tanszak esetén tandíjat  fizetek. 

 

 Szülőként(gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a beiratkozással 

 20___szeptember 1-től 20____ augusztus 31-ig tanulói jogviszonyban áll az intézménnyel. 

A térítési díjat kimaradás esetén is be kell fizetni.  

 A kötelező heti órákon részt kell vegyen. 

 

 

Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem más alapfokú művészetoktatást 

folytató intézménynek nem tanulója- tanulója (  a megfelelő részt kérjük aláhúzni) 

 

Amennyiben más alapfokú művészetoktatási intézménynek is tanulója szülőként 

(gondviselőként) nyilatkozom, hogy (a megfelelőt karikázza be) 

 

1.Gyermekem az alapfokú művészetoktatási költségvetési finanszírozást kizárólag a Szerencsi 

Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola keretében veszi igénybe 

2.Gyermekem az alapfokú művészetoktatási normatív állami támogatást nem a Szerencsi Rákóczi 

Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hanem 

más intézmény keretében veszi igénybe, ezért a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában gyermekem tandíjat köteles 

fizetni. 

 

1. Szülőként (gondviselőként) nyilatkozom arról, hogy gyermekem 2021. szeptembertől 

hátrányos v. halmozottan hátrányos helyzetről határozattal, súlyos fogyatékosságról szakorvosi 

igazolással rendelkezik/nem rendelkezik. (a megfelelőt kérjük aláhúzni). 

 

 

 

…………………………………………….. 

      Szülő (gondviselő)aláírása 

 

 

Szerencs, ………………………….. 
 


