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OLASZ, EGERÁG 2020-2021. KÉPZŐMŰVÉSZET 

TANULÓI JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött a Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola (OM 102 419) (képviselő: Lencsés Lídia Julianna igazgató), másrészről 

 ____________________________ (<-tanuló neve) törvényes képviselője/szülője ________________________ (<-szülő, gondviselő neve), 

 ___________________________________________________ (<-szülő, gondviselő lakcíme), továbbiakban Törvényes képviselő között, azaz 

együttesen Szerződő felek között. 

 
A szerződés tárgya: A szerződő felek tanulói jogviszony keletkeztetésében állapodnak meg abból a célból, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény 
rendelkezéseinek megfelelően alapfokú művészetoktatásban részesülhessen a gyermek. 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kozármislenyi Alapfokú Művészei Iskola a gyermek oktatását az alapfokú művészetoktatás követelményeiről és 
tantervi programjáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3.§-ának (3.) bekezdése alapján az Intézmény Pedagógiai Programja szerint végzi. 

Jelen szerződés aláírásával a Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola vállalja, hogy  

- A tanév folyamán a jogszabályoknak megfelelően csoportos tanórai foglalkozásban, illetve egyéni hangszeres tanórai foglalkozásban részesíti a 
beiratkozott tanulót, továbbá két fellépési lehetőséget biztosít a tanuló számára. A folyamatos tanulói jogviszony megtartása mellett a tanulót felkészíti 
az éves tananyag elsajátítására, a művészeti iskolai alap- és záróvizsgára, amit az Iskola Pedagógiai Programjának rendelkezései szerint az alapfokú 
évfolyamok elvégzése után lehet letenni. 

- A szülő, gondviselő kérelmére a fenntartó Alapítvány az Iskola döntése alapján díjkedvezményt adhat. 

- A hatályos törvények és rendelkezések alapján ingyenes oktatásra jogosult növendékek részére is szabályszerűen biztosítjuk a képzésben való részvételt. 

Jelen szerződés aláírásával a törvényes képviselő vállalja, hogy 

- Beiratkozáskor a Kozármislenyi AMI fenntartójának befizeti a 4.000 (azaz négyezer) Forint beiratkozási díjat. 

- Az Intézmény térítési díjfizetési szabályzata alapján a 2020-2021-es tanév térítési díját/tandíját megfizeti. (A térítési díj befizetése a hatályos 
Köznevelési Törvény szerint alapja az Iskola működésének. A térítési díjat az Iskola írja elő a fenntartó Alapítvány jóváhagyásával, az Alapítvány a 
befizetett beiratkozási díjak és térítési díjak 100%-át az Iskola költségeire fordítja. A díjak beszedésének végrehajtására az Intézmény kötelezett.) 

- Tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 1 tanévre szól, év közben kimaradni csak jogszabály által előírt módon lehet. A tanévre vonatkozó anyagi 
veszteséget az Intézményre nézve ebben az esetben is meg kell fizetni. A vállalt éves térítési díj megfizetése is kötelező! 

- Tudomásul veszi, hogy a Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának joga van a munkatársainak megválasztásához; a szülő élhet a 
Köznevelési Törvény adta jogi lehetőségeivel. 

- A törvényes képviselő az Intézmény Házirendjének rendelkezéseit önmagára és gyermekére nézve elfogadja és gyermekével betartatja. 

- A törvényes képviselő az Intézmény nyilvános dokumentumaiban szereplő adatvédelmi és adatkezelési szabályokat elfogadja. 

- A törvényes képviselő hozzájárul az Intézmény, ill. a Fenntartó által képviselt oktatási, kulturális rendezvényeken róla és gyermekéről készült videó-, 
hang-, vagy fényképfelvétel nyilvánosságra hozatalához. (Ptk. 2:48. §) oktatási célból. 

- Ha a törvényes képviselő díjkedvezményt igényel, vagy arra jogosult, a hiteles és eredeti iratok másolatát 2020. 09. 20-ig benyújtja (pl.: HH-s, HHH-s 
határozat, szakértői vélemény, stb.). 

A költségvetési törvény rendelkezése kimondja, hogy a Magyar Állam tanulónként csak egy művészeti képzés részvételét támogatja költségvetési 
hozzájárulással. Ezért kérjük a törvényes képviselő írásos nyilatkozatát az alábbiak szerint: 

Nyilatkozat: 

Kijelentem, hogy gyermekem más Alapfokú Művészeti Iskolának NEM tanulója. Gyermekem a térítési díjas (államilag 

támogatott) művészeti iskolai képzést a Kozármislenyi AMI-ban _____________________ tanszakon kívánja igénybe venni. 

Tudomásul veszem, hogy további tanszak választása esetén a térítési díjszabályzat szerint tandíjat is fizetnem kell. 
 

Az alábbi részt csak akkor kell kitölteni, ha a gyermek más Művészeti Iskolának IS tanulója: 
 

Kijelentem, hogy gyermekem a ____________________________________________________ Művészeti Iskolának is tanulója, 
a térítési díjas (államilag támogatott) képzést a Kozármislenyi AMI-ban ______________________________ tanszakon 

kívánja igénybe venni. 
 

Kijelentem, hogy a Kozármislenyi AMI-ban tandíjat fizetek, a térítési díjas (államilag támogatott) képzést gyermekem a 
____________________________________________________ Művészeti Iskolában kívánja igénybe venni. 
 

Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni, szükség szerint két alkalommal 
megtartott egyeztető tárgyalások formájában. Ennek sikertelensége esetén kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. és a Köznevelésről szóló Törvény rendelkezései az irányadóak.  

 
A szerződés <<dátum>> időpontban <<e-mail-cím>> e-mail-címről beküldött adatok alapján automatikusan jött létre. 
A beiratkozó törvényes képviselője a Kozármislenyi AMI „Beiratkozás 2020/21 Olasz, Egerág képzőművészet” Google Űrlapjának beküldésével 
(https://forms.gle/smWLQZ3hg14wGERd7) elfogadta a szerződést. 
A szerződés elektronikus formában is érvényes, nem szükséges kinyomtatni. 


