
A Térítési- és Tandíj mértéke
a 2020 12021 -es tanévben

A SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola
Térítési- és tandíj befizetési Szabályzatának
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A SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola Szabúlyzata szefint:

,,A Térűési díj mértéke a SZILVER Alapfokú Művészeti Iskoldban:

pontja alapján: tanévenként, a tanévkezdéskor a szalcrnai feladatra számított íolyó
kiadások eg,l tanulóra jutó hányadának az 5 %-a.

(I) bekezdés c) pontja alapján: tanévenként, a tanévkezdéskor a szalcrnai feladatra
számítottfolyó kiadások eg,l tanulóra jutó hányadának a 15 %-a.

A térítési díjból az iskola igazgatőja a jogszabályban meghatározottakon túl tanulmányi
eredmény alapján további kedvezményeket nem adhat, mivel a térítési díj mértéke a
j o gszabályban me ghatiirozott al só határérték.

A tandíj mértéke a SZILWR Alapfokú Művészeti Iskolúban megegyezik az adott tanév
térítés i díj ónak ö s s ze gév el."

l,, Azíntézmény 2019. évi szakmai feladatra számított kiadása: 22L743.000,- Ft.
A20I9. évi átlagos tanulólétszám: 3672fő

A szakmai kiadások egy tanulóra jutó bényada: 60.388,- Ft
- Ennek 5oÁ-a: 3.019,- Ft,
- Ennek l1oÁ-a: 9.058,- Ft.

2., Afentiek alapjdn a SZILVER Alapfokú Művészeti Iskolúban a 2020/2021-es tanévben:
- a térítési díj összege:

- 18 éven aluli tanulóknúl: 3.300,- Ft/tanév,
, 18-22 éves tanalóknóI: 9.300,- Ft/tanév.

- a tandíj összege:
- 6 éven aluli tanulóknúl: 3.300,- Ft/tanév,
- 6-18 éves tanulókndl: 3.300,- Ft/tanév,
- 18-22 éves tanulóknól: 9.300,- Ft/tanév,
- 22 évenfeliili tunulókttúl: 9.300,- Ft/tanév.

3., A térítési díj és tandíj befizetésének ütemezését a szülő döntheti el (havi, féléves, vagy
éves ütemezésben).
A térítési díj befizetésének hatarideje az aktuális tanév utolsó napja.
A térítési díjat minden növendéknek be kell fizetnie.

4,, A 2020l202l-es tanévben a Térítési és tandíjak összegének befizetését a Táncért
Alap ítvány átv állalj a.



5.) Térítési díj mentesség

- Minden esetben ingyenes a háttányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú
művészetoktatásban valő Észvétel. (201l. évi CXC. törvény 16.§ (3).

- Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényú tanuló tészéte (20II. évi CXC. törvény
2.§ (l).

- Szociális helyzet alapján a rendszeres gyeímekvédelmi kedvezményben részesülők
szintén kaphatnak felmentést a térítési díj megfizetése alól (2z9l20l2. (V[I.28.)
Kormányrendelet 36.§ (4).

A mentességek igazolásáról szóló hatarozatok, illetve hatósági szakvélemények másolatát
legkésőbb, a tanév szeptember 20. napjáigbe kell mutatni az alapfokú művészeti iskola felé.

S z e n t e s,2020.június 22.
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