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Páduai Szent Antal
Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola

A Páduai Szent Antal Általános Iskola,Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak étkezési térítési díja
a 2017/2018-as tanévben
1-8. osztályos diákok ebéd térítési díja
380 Ft/nap
9-12. osztályos diákok ebéd térítési díja
390 Ft/nap
1-8. osztályos 50 %-os kedvezményre jogosultak ebéd térítési díja
190 Ft/nap
9-12. osztályos 50 %-os kedvezményre jogosultak ebéd térítési díja
195 Ft/nap
100 %-os kedvezményre jogosultak ebéd térítési díja
0 Ft/nap

A Páduai Szent Antal Általános Iskola,Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak művészeti iskolai térítési díja, illetve tandíja
a 2017/2018-os tanévben
A térítési-tandíj megállapításának jogi háttere és a kapcsolódó belső irányítási eszközök
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.),
b) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (R.),
c) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI R.), értelmében a művészeti iskola igazgatósága a tanulók
által fizetendő térítési díjakat / tandíjakat a következőkben szabályozza:
Zene, képzőművész és tánc ágazat térítési díja egy tanévre*

/ 2 fogl. igénybevevők /
I.
II.
III.
IV.
V.

1- 1,9 tanulmányi átlag (elégtelen)
2 – 2,4
tan. átl. (elégséges)
2,5 – 3,4 tan. átl. (közepes)
3,5 – 4 ,4 tan. átl. (jó)
4,5 – 5
tan. átl. (jeles)

Második hangszer tandíja egy tanévre

30.600.-Ft
25.600.-Ft
23.000.-Ft
20.000.-Ft
17.500.-Ft

18 éven aluli
18 - 22 év közötti
növ. térítési díja
/ 4 foglalkozást igénybevevők /
61.200.-Ft
51.000.-Ft
46.000.-Ft
40.000.-Ft
35.000.-Ft

130.000.-Ft

72.000.-Ft
67.000.-Ft
62.000.-Ft
57.000.-Ft
52.000.-Ft

Második – csoportos – tanszak tandíja egy tanévre /néptánc és kerámia/
/2 fogl. igénybevevők/
/4 fogl. igénybevevők/
V.
1
tanulmányi átlag (elégtelen) 33.500.-Ft
67.000.-Ft
IV.
2
tan. átl. (elégséges)
30.000.-Ft
60.500.-Ft
III.
2,5 – 3
tan. átl. (közepes)
27.000.-Ft
54.000.-Ft
II.
3,5 – 4
tan. átl. (jó)
23.800.-Ft
47.600.-Ft
I.
4,5 – 5
tan. átl. (jeles)
20.500.-Ft
41.000.-Ft
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 évet betöltött tanulók, nem tanköteles tanulók és más művészeti iskola tanulóinak tandíja egy
tanévre
Egyéni foglalkozás esetén
130.000.-Ft
Csoportos foglalkozás esetén
65.000.-Ft

Piliscsaba, 2017. szeptember 1.
dr. Ujházy András
igazgató

*Az éves térítési- és tandíjat a szülő, ill. nagykorúság esetén a növendék két részletben – a beiratkozáskor és a második félév kezdetét megelőzően – fizetheti.

