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FELVÉTELI, BEIRATKOZÁSI ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

Intézményünk által kínált művészetoktatást azok a 6-22 év közötti gyermekek, fiatalok vehetik 

igénybe, akik nagycsoportos óvodások, általános vagy középiskolások. A felvételi igényt az intézmény 

által összeállított „Beiratkozási lap” kitöltésével és benyújtásával kell jelezni. A művészeti iskola 

augusztus 21-és 31-e között tartja a felvételi vizsgát, melynek elsődleges célja az évfolyamba sorolás. 

Indokolt esetben év közben is sor kerülhet felvételre, a felvételi vizsga lebonyolítására. 

 

2. A BEIRATKOZÁSRA MEGHATÁROZOTT IDŐ 

A művészeti iskolába a gyermeket csak a tanulmányai megkezdését megelőzően kell beíratni. A 

beíratástól kezdve a tanuló iskolával létesített „tanulói jogviszonya” folyamatos. A tanulói jogviszony 

megszüntetésének szándékát kiskorú tanuló esetében a szülőnek kell igazolni. Az újonnan belépő 

tanulók beiratkozási időpontja az anyaiskola (általános vagy középiskola) beiratkozási időpontjával 

megegyező. A pótbeiratkozás időpontja szeptember 1-és 15 közötti időszak. Indokolt esetben év 

közben is sor kerülhet a beiratkozásra. 

 

3. A FENNTARTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK, CSOPORTOK SZÁMA 

alapfokon: 34 csoport 

 

4. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ, EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TANÉVENKÉNT AZ 

EGY FŐRE MEGÁLLAPÍTOTT MÉRTÉKE 

A 2015/2016-ös tanévre meghatározott térítési díj 1 főre megállapított éves összege 3.300 Ft, melyet a 

fenntartó a hatályos jogszabályok alapján állapított meg. Mellékletben csatolva a számítás, és a díj 

beszedési táblázat.  
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Az alacsony éves térítési díj összege miatt a tanulmányi eredmény nem módosítja a térítési díj 

összegét. Térítési díjmentesség jár a HH és HHH-s tanulóknak és a testi, érzékszervi, 
középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók.  
Kivételes esetben a fenntartóhoz beadott kérelemmel lehet további térítési díj kedvezményt kérni. 

A tandíj összege: 12 600 Ft/ év 

Egyéb fizetési kötelezettség csak az újonnan belépőkre vonatkozó, mely a bizonyítvány nyomdai ára. 

 

5. A FENNTARTÓ ÁLTAL ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK, EZEK JOGOSULTSÁGI, ÉS 

IGÉNYLÉSI FELTÉTELE 

A fenntartó a térítési, illetve tandíjat a legkiválóbb teljesítményt felmutató tanulók esetében, illetve a 

kedvezőtlen szociális helyzet figyelembevételével csökkenti, ha ezt a kiskorú gyermek szülője, illetve 

nagykorú fiatal kéri, és a tanuló csoportvezetője javasolja. A csökkentés iránti igényt írásban kell 

jelezni. 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, 

érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első 

alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 
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