Házirend 2. sz. melléklete

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJ- ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI
SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat az alábbi magasabb szintű szabályozások alapján készült:
1. 2011. évi CXC. trv A nemzeti köznevelésről
2. 229/2012 (VIII.28.) 33§ (1-2) A nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról
3. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
4. 1997. évi XXXI. trv (továbbiakban Gyvt.)

I.

Az

alaptevékenységgel

összefüggésben

fizetendő térítési díjak és tandíjak
1. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre (229/2012 (VIII.28.)
(33.§)
A Hámori Waldorf Iskolában az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások közé tartozik:
•

az 1-8 évfolyamokon minden esetben, továbbá – a 115–116. §-ban meghatározott
kivétellel – a középiskolában – a tanórai foglalkozások

•

az 1-10 évfolyamon az évfolyamismétlés, a 11-13 évfolyamon az első alkalommal
történő évfolyamismétlés, továbbá második és további alkalommal az
évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló
a tanulmányi követelményeket nem teljesítette;

•

az 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán
kívüli foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat,
az énekkart, kórust, a pedagógiai programban szereplő más művészeti
tevékenységet, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot,
az iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is;

•

a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá a napközis és
tanulószobai foglalkozás;

•

a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a
javítóvizsga;

•

(6) a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és
első alkalommal a javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt – az érettségi
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – az érettségi vizsga;

•

(7) az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai
központ, sport és szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes
szolgáltatások igénybevételéhez;

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel,
beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi
fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését,
feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális,
művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási
intézmény költségvetésének terhére lehet megszervezni.
Az iskolaszék – annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai
diákönkormányzat – meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelésioktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó
program megvalósításánál nem lehet túllépni.

2. Térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások
köre(229/2012 VIII.28. 34§)
A Hámori Waldorf Iskolában térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető
szolgáltatások közé tartozik:
•

minden, az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásoknál fel nem sorolt tanórán
kívüli foglalkozás.

•

az alapfokú művészetoktatási intézményben – heti hat tanórai foglalkozás a
gyakorlat és elmélet elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás,
(vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás,

továbbá egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az
évfolyam megismétlése, (Szülői nyilatkozat alapfokú művészetoktatásról) –
továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek
igénybevétele, használata;
A Hámori Waldorf Iskola egységes iskola, ahol az iskola helyi tantervének megfelelően
minden tanuló részt vesz az alapfokú művészetoktatásban, így további művészetoktatást
tanulóink csak tandíjfizetési kötelezettség mellett vehetnek igénybe.

2.1. A térítési díj mértéke (229/2012. 35.§)
A jogszabályi rendelkezések értelmében a térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra –
a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 százaléka.

2.2. A térítési díj megállapítása
A tanév során alkalmazandó intézményi térítési díjakat a jogszabályi előírások, valamint
az előző gazdasági évben a szakmai feladatra fordított kiadások figyelembe vételével az
intézmény Tanári Konferenciája határozza meg minden év augusztus 31- ig. Szükség
esetén a térítési díjat az intézmény Tanári Konferenciája évente egyszer módosíthatja.
A művészetoktatási térítési díj befizetésének határnapja: Az éves térítési és tandíjakat
szeptember és február hónapok 10. napjáig 2 részletben előre kell befizetni az iskola
bankszámlájára. Indokolt esetben a befizetési határidőtől a Tanári Konferencia
engedélye alapján el lehet térni.
Ha a tanulónak megszűnik a tanulói jogviszonya, az előre befizetett térítési és tandíjak
visszafizetéséről az iskola gazdasági vezetője gondoskodik.
A művészetoktatási térítési díj számításának módszertana:
Az összes tanítási órából a művészeti órák arányát megállapítjuk, és ennek arányában
számítjuk ki a kiadási főösszegből a művészetoktatás tanév kiadását. Az így kapott
összeget kell azután a tanulói létszámmal elosztani és az egy tanulóra eső összegenek a
15%-a a tanévi térítési díj.

2.3. A térítési díj megállapításakor igénybe vehető kedvezmények
A jogszabályok értelmében a térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell. De mivel a Hámori Waldorf Iskola egységes iskolaként a Waldorfpedagógia keretében valósítja meg az alapfokú művészetoktatást, ezen kívül az 1-10

évfolyamon kizárólag szöveges értékelést ad a diákok teljesítményéről, a tanulmányi
eredménytől függő differenciált térítési díj megállapítására sem az elvi, sem a technikai
feltételek nem adottak.
Az egységes pedagógia sajátosságából adódóan 18. életévüket betöltött nagykorú
tanulóink számára alanyi kedvezményként biztosítjuk a kiskorúakkal azonos elbírálást.
A térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított
alap normatív hozzájárulás húsz százaléka.
A hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző
védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a
jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a
tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be
sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe
vettek;

Ha a tanuló a térítési díj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály
rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a
törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt.

2.4. A térítési díj befizetésének módja
A térítési díjat a Hámori Waldorf Iskola folyószámlájára kell befizetni, banki átutalással.
A közleményben fel kell tüntetni a tanuló nevét, a befizetés jogcímét, valamint azt az
időszakot, amire a befizetés vonatkozik.

2.5. A térítési díj visszatérítése
A már befizetett térítési díj visszatérítésére nincs lehetőség. Indokolt és különös
méltánylást érdemlő esetekben azonban a szülő írásban benyújtott kérelmére az iskola
Tanári Konferenciája ettől eltérően rendelkezhet.

3. Tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások köre
229/2012. 36§ (1)
A

Hámori

Waldorf

Iskolában

tandíjfizetési

kötelezettség

mellett

igénybe

vehetőszolgáltatások köre:
•

alapfokú

művészetoktatásban

a

térítési

díj-fizetési

kötelezettségnél

meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai
foglalkozás annak, aki betöltötte a huszonegyedik életévét;
•

a

nevelési,

illetőleg

a

pedagógiai

programhoz,

a

helyi

tantervhez

(alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel
•

összefüggő más szolgáltatás;

•

a Waldorf művészeti nevelés keretében igénybe vett szolgáltatás esetén, amikor a
tanuló nem térítési díjat fizet (Szülői nyilatkozat alapfokú művészetoktatásról)

•

a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga – beleértve
javító- és pótvizsgát is –, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt
megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

3.1. A tandíj mértéke 229/2012. 36§ (2)
A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

3.2. A tandíj megállapítása
A következő tanév során alkalmazandó tandíjakat a jogszabályi és belső előírások,
valamint az előző gazdasági évben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások figyelembe
vételével az intézmény igazgatója határozza meg minden év június 30-ig.
A művészetoktatási tandíj mértéke: A tanévre megállapított térítési díj + az 1 tanulóra
jutó kieső művészeti normatíva.
A művészetoktatási tandíj befizetésének határnapja: Az éves térítési és tandíjakat
szeptember és február hónapok 10. napjáig 2 részletben előre kell befizetni az iskola
bankszámlájára. Indokolt esetben a befizetési határidőtől a Gazdasági Vezető engedélye
alapján el lehet térni.
Ha a tanulónak megszűnik a tanulói jogviszonya, az előre befizetett térítési és tandíjak
visszafizetéséről az iskola gazdasági vezetője gondoskodik.

3.3. A tandíj esetén igénybe vehető kedvezmények
Tandíjfizetési kötelezettség esetén kedvezmény nem adható.

3.4. A tandíj megfizetésének módja
A tandíjat a Hámori Waldorf Iskola kell befizetni banki átutalással. A közleményben fel
kell tüntetni a tanuló nevét, a befizetés jogcímét, valamint azt az időszakot, amire a
befizetés vonatkozik.

II.

Kiegészítő tevékenységgel összefüggésben fizetendő térítési
és szolgáltatási díjak

1. Étkezéstérítési díj
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért
jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

1.1. Az étkezéstérítési díj mértéke, megállapítása
A

gyermekétkeztetés

intézményi

térítési

díjának

alapja

az

élelmezés

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi étkezéstérítési
díjakat a szolgáltató által közölt díjak, a vonatkozó jogszabályi előírások, és az
étkeztetéshez kapcsolódó járulékos költségek figyelembe vételével az intézmény
fenntartója és igazgatója közösen határozza meg. Az intézményi térítési díjakat évente
kétszer lehet megállapítani. Az aktuális étkezéstérítési díjakat a módosítás határnapja
előtt legalább 15 nappal a helyben szokásos és mindenki számára elérhető módon
nyilvánosságra kell hozni. A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi
térítési díj és az igénybe vett étkezések számának, valamint az 1.2 pontban megjelölt
alanyi jogon, illetve szociális alapon járó kedvezményeknek a figyelembevételével
állapítja meg.

1.2. A kedvezmények köre
1.2.1. Alanyi jogon járó normatív kedvezmény (Gyvt. 148.§)
Diákétkeztetés esetén a Gyvt.-ben meghatározottak szerint normatív kedvezményt kell
biztosítani az alábbiak szerint:
a) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj
100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50%-át,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi
térítési díj 50%-át,

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe
venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő,
illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

1.2.2. Szociális alapon járó kedvezmények
a) Az 1-8.évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési
díj 100%-a.
b) A három vagy többgyermekes családoknál a gyermekenként az intézményi
térítési díj 50%-a
A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a
A kedvezmény igénybevételéhez a kérelemben csatolni kell:
tartósan

beteg

vagy

fogyatékos

gyermek

esetén

szakorvosi

igazolás

vagy

kártyaformátumú hatósági bizonyítvány másolatát
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat másolatát.

1.3. Az étkezéstérítési megfizetésének módja
Az étkezési térítési díjat a tanulók és felnőttek számára a gazdasági vezető állapítja meg,
a hatályos jogszabályok alapján az étkeztetést lebonyolító céggel való évenkénti
megegyezést követően.

Az étkezési térítési díjkedvezményre való jogosultságot a

mindenkori hatályos rendelkezések alapján a megfelelő igazolás(ok) bemutatásával
lehet igénybe venni.
Az étkezési térítési díjakról utólag, a tényleges adagszámok alapján állítjuk ki a
számlákat. A kiállított számlák a következő hónap elején 8 napos fizetési határidővel
kiküldésre kerülnek az e-mail címekre, és ez alapján kell rendezni az étkezés díját. A

közlemény rovatba mindig a számlaszámot kell feltüntetni. A készpénzes befizetésre
nincs

lehetőség.

A

befizetéseket

az

iskola

Magnet

Banknál

vezetetett

bankszámlaszámára.
kell teljesítni, amely a kiállított számlákon is fellelhető. A fizetési határidő betartása
kötelező, ellenkező esetben a rendszer felszólítást küld. Amennyiben továbbra sem
történik meg a számla kiegyenlítése, nem tudjuk tovább biztosítani a gyermek számára
az étkezést.

