Térítési díj
A térítési díj tanévenként szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának százalékban kifejezett alábbi mértéke:
1.

a Knt. vhr. 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az egy tanulóra jutó
összeg 15 % -a;

2.

a Knt. vhr. 34. § (1) c) pontjában az egy tanulóra jutó meghatározott összeg 10 %-a
18 éven aluli tanulók esetében;

3.

a Knt. vhr. 34. § (1) bekezdés c) pontja esetében az egy tanulóra jutó összeg 25 %-a;

4.

vendégtanulói jogviszony esetében a térítési díj mértéke a szakmai feladatra a
tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 3%-a;

5.

Az 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén a vizsga
díjait a Knt vhr. 35. § (4)-(5). bekezdése szerint kell megfizetni,

A tandíj
A tandíj tanóránként vagy foglalkozásonként az egy tanulóra jutó tanévi vagy nevelési évi
költséghányad százalékban kifejezett mértéke:

1.

Tandíjat kell fizetni a nevelési-oktatási intézményben a nevelési, illetve pedagógiai
programhoz nem kapcsolódó nevelés, valamint az ezzel összefüggő más
szolgáltatásért.

2.

Tandíjat kell fizetni a középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további évfolyam megismétlése.

3.

A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának 25 %-a.

A térítési díj és tandíj fizetésére vonatkozó kedvezmények
A térítési díj és a tandíj fizetésére vonatkozó kedvezményekre vonatkozó szabályokat minden
nevelési, oktatási intézményben alkalmazni kell.
A térítési díjat és a tandíjat tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, de a
csökkentett térítési díj összege nem lehet kevesebb a Knt. vhr. 35 § (1) bekezdésében
meghatározott alsóhatárértéknél.
Kedvezményre jogosult az a tanuló, aki:
-

ha legalább az egyik szülő álláskereső (munkanélküli), vagy

-

árvasági ellátásban részesül, vagy

-

három vagy több gyermekes családban nevelkedik, vagy

-

nagykorú, és saját jogán családi pótlékra jogosult vagy

-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

Ha a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, testi, érzékszervi,
középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista, akkor tőle térítési díj és tandíj nem
szedhető.

A térítési díj és tandíj megállapításával kapcsolatos intézményi
feladatok
1.

Az intézmény vezetője a térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével
kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.

2.

A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének
megállapításáról az intézmény vezetője dönt.

3.

Az intézmény vezetője a tanuló által fizetendő térítési és tandíj összegéről
határozatban értesíti a tanulót, megjelölve a tanuló által igénybevett szolgáltatás
térítési díjának és tandíjának összegét a tanulmányi eredmény, illetve szociális
helyzet függvényében.

Ingyenes tankönyv
(1) A tankönyvválasztással kapcsolatos eljárást az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza.
Az ingyenes tankönyvellátás biztosítására a törvény által meghatározott normatíva szolgál.
A normatíván túl az iskola további anyagi forrást nem tud biztosítani.
Tartós könyvre a munkaközösségek tesznek javaslatot a könyv állapota, tartalma, tartóssága
alapján, pl. atlasz, szótár, feladatgyűjtemények.
A tartós könyvek az iskola könyvtárának állományába kerülnek, onnan kölcsönözhetik ki a
rászoruló tanulók.
Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre az alábbiaknak: tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű, vagy három- vagy többgyermekes családban élő, vagy nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, iskoláztatási támogatásban részesülő.

A térítési díj és a tandíj fizetésének rendje
Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de
az iskola ezen szolgáltatásai helyi szükségleteket elégítik ki.
Térítési díjat kell fizetni az intézmény következő szolgáltatásáért: étkezés igénybevétele.
A térítési díj mérséklését vagy elengedését írásba kell kérvényezni. A kérelem elbírálása külön jogszabály alapján történik.
A tandíj fizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a Nemzeti Köznevelésről szóló
törvény határozza meg. A tandíj mértéke nem haladhatja meg tanévenként a szakfeladatra
tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A fenntartó határozata
alapján az intézményvezető dönt egyénenként a tanulmányi és szociális helyzettől függően, a
tandíj részleges vagy teljes elengedéséről.

