Oktatási megállapodás
2020/2021

Amely létrejött egyrészről az Apátkúti Erdei Általános Iskola és Komplex Művészeti Program
(2025 Visegrád, Apátkúti völgy 03/157. OM azonosító: 203153 adószáma: 18747997-1-13),
továbbiakban, mint Intézmény,
valamint a Dunakanyar Oktatási Műhely Alapítvány (székhelye: 2000 Szentendre, Szivárvány u.
14.; Budapest Környéki Törvényszék: 1400/Pk.60165/2015; nyilvántartási száma: 13-01-0003741,
adószám: 18728031-1-13, bankszámlaszáma: Magnet Magyar Közösségi Bank: 1620023010031140-00000000), képviseli: Földi Péter, továbbiakban, mint Fenntartó
Másrészről
Apa, ill. gondviselő
név:………………………………………………….születési hely, idő:…………………………….
anyja neve:…………………………………………..e-mail címe:…………………………………...
lakcíme:……………………………………………...telefonszám:……………………..……………
és
Anya, ill. gondviselő
név:………………………………………………….születési hely, idő:…………………………….
anyja neve:…………………………………………..e-mail címe:…………………………………...
lakcíme:……………………………………………...telefonszám:……………………..……………
mint Szülő(k), között a mai napon az alábbiak szerint:
I. Előzmények
A felek rögzítik, hogy a Fenntartó Alapító Okiratában foglalt és a Szülők által ismert általános
céljai érdekében alapfokú közoktatási intézményt működtet, amelynek elnevezése: Apátkúti Erdei
Általános Iskola és Komplex Művészeti Program.
II. Szerződés tárgya
II.1. Szerződő felek megállapítják, hogy az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC tv. (továbbiakban: Nkt.) hatálya alá tartozó oktatási intézmény.
II.2. A Szülők nyilatkoznak arról, hogy a tanulófelvétel folyamatában megismerték az Intézmény
pedagógiai programját, tájékozódtak az iskolai nevelés-oktatás sajátosságairól, így
különösen az Intézmény és a Szülők rendszeres és hatékony együttműködésére építő és épülő
iskolai pedagógiai munkáról. Megismerkedtek az intézményfenntartás sajátosságaival,
tájékoztatást kaptak arról, hogy az Intézmény fenntartói tevékenységét a mindenkori szülői
közösség támogatásával működő alapítvány látja el.
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A Szülők a II.2. pontban foglaltakra tekintettel kinyilvánítják bizalmukat, vállalják szülői
többletkötelezettségüket gyermekük iskolai élete területén, az iskola-szülő
együttműködését: személyes aktivitásaikkal bekapcsolódhatnak a fenntartói, iskolai
tevékenységgel kapcsolatos feladatok megvalósításába, az Intézmény vagy a Fenntartó által
szervezett rendben vagy felkérésükre, így különösen: osztálytermek tanévente történő
felújításába, az iskola területének takarítási-rendezési és felújítási-karbantartási
munkálataiba.
Egyetértéssel elfogadják az iskola alapdokumentumait (pedagógiai program és helyi tanterv,
SZMSZ, házirend stb.) és az abban foglalt pedagógiai-működési tartalmakat e megállapodás
kiegészítéseként ismerik el.
II.3. A Szülők kijelentik, hogy a II.2. és II.3. pontban foglaltakat, azt elfogadva, nevelésükben
lévő
..................................................................................................................
(gyermek neve)

..................................................................................................................
(születési hely, idő)
kiskorú gyermeke általános iskolai tanulmányait, mint Tanuló, az Intézményben kívánja
folytatni a 2020/2021 tanévtől kezdődően, várhatóan a ………...…… tanév végéig.
II.4. A Tanulói jogviszony a beíratással jön létre, a Tanuló a tanulói jogviszonyból eredő jogait
ettől a naptól gyakorolhatja.
II.5. Az Intézmény a gyermeket tanulóként felvette és vállalja, hogy biztosítja iskolai nevelésoktatását.
II.6. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a Tanulót a Köznevelési törvényben illetve az
Intézmény Alapító Okiratában és a Pedagógiai Programjában körülírt, alapfokú nevelésioktatási és ezzel összefüggő más szolgáltatásban részesíti.
Ezek különösen: a jogszabályon alapuló kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások, a
tanítás kezdete előtti és napközbeni felügyelet, a tanórán kívüli foglalkozások közül a
napközis foglalkozások, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeken, bajnokságokon,
diáknapok, kulturális rendezvények, valamint az iskolai szünetben tartott ügyelet, továbbá az
iskola létesítményeinek és eszközeinek a használata.
II.7. Az Intézmény – a tanulók érdeklődése és igényei szerint – a II.7. pontban meghatározott
alapszolgáltatásokon felül, külön térítés ellenében tanórán kívüli tanulmányi, illetve
szabadidős foglalkozásokat is szervez, szakkörök, tanulmányi kirándulások, táborok stb.
formájában.
II.8. A felek vállalják, hogy a tanulói jogviszony fennállása alatt a gyermek iskolai neveléseoktatása érdekében egymással rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a tanító/tanár által tartott
szülői értekezletek, fogadóórák, az időszakosan rendezett programok keretében. Vállalják,
hogy kölcsönösen együttműködnek, így különösen:
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A Szülők vállalják, hogy:
•

a szülői értekezleteken, egyéb iskolai programokon gyermekük érdekében
rendszeresen legalább egyikük részt vesz,
a gyermekek iskolai életével kapcsolatos iskolai elvárásokat teljesítik.

•

Az Intézmény vállalja, hogy:
•
•

a Szülők felé rendszeresen jelzi a gyermek iskolai életével, tanulmányaival, ezek
változásával kapcsolatos megfigyeléseit, megállapításait,
a Szülők felé a gyermekkel kapcsolatos bármely iskolai problémát, nehézséget időben
feltárja és tájékoztat az alkalmazott pedagógiai eszközökről, a megoldási folyamatról,
illetve ebbe a Szülőket bevonja.

Az Intézmény működtetésének feltétele a jelen szerződésben vállalt szülői támogatás
kötelező befizetése. A szülői támogatás jogosultja az Alapítvány, amely köteles a szülői
támogatás teljes egészét az Intézmény fenntartására fordítani.
A Szülők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az Intézmény a Tanuló felvételét és a tanulói
jogviszony fenntartását az Nkt31.§ (2) bek. c.) pontja alapján fizetési kötelezettséghez köti,
melynek feltételeit a jelen megállapodásban kívánják rögzíteni a felek.
III. Támogatás
III.1. A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a Tanuló felvétele és tanulói
jogviszonyának fenntartása fejében a Szülő vállalja, hogy a Tanuló tanulói jogviszonyának
fennállása alatt minden tanévben megfizeti a Fenntartó által a tanulói jogviszony fenntartása
feltételeként meghatározott összeget, mint a működési költségekhez való éves hozzájárulást
(továbbiakban: Támogatás).
III.2. Az Intézmény tájékoztatja a Szülőt, hogy a közoktatás rendszerének működéséhez szükséges
fedezetet az állami költségvetés a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
mértékben nyújtott támogatása (továbbiakban: állami normatíva), az iskola egyéb bevételei,
továbbá a Szülők szerződésen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítéséből eredő források
biztosítják.
A Szülők a jelen megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy elfogadják és vállalják, hogy
a szülői közösség tagjaként ellenszolgáltatás nélkül támogatják a Fenntartó létesítő
okiratában rögzített, tartós közérdeket szolgálóiskola fenntartói célját és tevékenységét,
egyfelől tartós és rendszeres pénzbeli adományozással, másfelől személyes
közreműködéssel, az alábbiakban részletezettek szerint.
III.3. A Szülők önkéntes kötelezettséget vállalnak a Fenntartó tartós és rendszeres pénzbeli
támogatására 2020………. napjától kezdődően, gyermekük Intézményben fennálló tanulói
jogviszonyának megszűnéséig tartó határozott időre.
III.4. A Szülők elfogadják és vállalják, hogy adományozási közérdekű kötelezettségvállalásuk
ideje alatt a Támogatás éves összegére és megfizetésének ütemezésére minden tanévre
szólóan külön okiratban tesznek írásbeli kötelezettségvállalást, a Fenntartó által
meghatározott időben és rendben, az adott tanévre elfogadott iskolai költségvetés
függvényében az egy tanulóra vetített támogatási igény figyelembevételével. A tanévekre
szóló közérdekű kötelezettségvállalási megállapodások a jelen szerződés kiegészítő
mellékletét és elválaszthatatlan tartalmát képezik.
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III.5. A Fenntartó vállalja, hogy minden év május 15. napjáig tájékoztatja a Szülőket a következő
tanévre megállapított éves Támogatás összegéről. A Szülők minden év május 31. napjáig
köteles nyilatkozni arról, hogy a következő tanévre a Fenntartó által megállapított összegű
éves Támogatás megfizetését – a jelen szerződésben meghatározott fizetési ütemezések
egyike szerint – vállalja-e teljesíteni.
III.6. A III.7. pontban meghatározott éves fizetési kötelezettség összegén felül a szülők
vállalják, hogy amennyiben az állami normatíva az előző évi mértékhez képest annyira
lecsökken, hogy az iskola garantált biztonságos működését veszélyeztetné, vagy a
pedagógusok kötelező bérét a kormány olyan mértékben növeli, melyre a jelenlegi
költségvetés nem biztosít fedezetet, havi 10.000 Ft, azaz tízezer Ft mértékű további fizetési
kötelezettség teljesítést vállalnak. Az esetleges emelésről a fenntartó az állami normatíva
összegének és a pedagógusok bérének megismerése után haladéktalanul tájékoztatja a
szülőket. Amennyiben az állami normatíva olyan mértékben csökkenne, vagy a pedagógusok
bére olyan mértékben növekedne, hogy ennél nagyobb összegű fizetési kötelezettség
emelésre lenne szükség, a Kuratórium, szülői gyűlést hív össze, ahol a fizetési kötelezettség
kérdését megtárgyalják.
III.7. A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a tanévben
azaz
forint/év Támogatás megfizetését vállalják, 2020.
………………. .-ig, ….. hónapon át.

Ft/év,
.-től 2021.

III.8. A Szülők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az esedékes Támogatás összegét
készpénzben az iskolatitkárnál az Alapítvány pénztárába, vagy az Alapítvány bankszámlájára
történő átutalással teljesítik, az utalás jogcíme: ADOMÁNY, számlatulajdonos a Magnet
Magyar Közösségi Bank: 16200230-10031140-0000000. A befizetés akkor tekinthető
teljesítettnek, amikor az Alapítvány bankszámláján jóváírásra került vagy bizonylattal
igazoltan az Alapítvány pénztárába befizették.
III.9. A Szülő vállalja, hogy a Támogatás összegét minden tanévben az alábbiak szerint fizeti meg:
a.) adott tanév augusztus 25-ig az egész évi teljes összeget befizeti, vagy
b.) adott tanév július 1-étől 3 havonként egyenlő részletekben az alábbi határidőkig:
1. részlet: augusztus 15.
2. részlet: november 15.
3. részlet: február 15.
4. részlet: május 15. vagy
c.) adott tanév augusztus 15-ig a vállalt összeg első felét, adott tanév január 15-ig a
második felét befizeti.
III.10. A Tanuló után az adott tanévre meghatározott Támogatás összegét, illetve a Szülők által
vállalt teljesítés módját a jelen szerződés tanévre szóló Kötelezettségvállalás közérdekű
célra melléklete rögzíti. A jelen szerződés és a konkrét fizetési kötelezettségről szóló
tanévenkénti kötelezettségvállalási megállapodás aláírásával a Szülők vállalják a
Támogatásból eredő fizetési kötelezettségük határidőben való maradéktalan teljesítését.
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III.11. A Fenntartó tájékoztatja a Szülőt, hogy a Támogatás teljes összegének megfizetéséhez a
Fenntartó kuratóriumához benyújtott kérelem alapján kedvezmény kérhető. A kuratórium a
hiteles elbíráláshoz további dokumentumokat kérhet be, családlátogatást kezdeményezhet. A
kedvezmény lehet szociális alapú és/vagy feltételhez kötött a III.12.szerint, amennyiben a
Szülő a személyes közreműködés körében a következőket vállalja:
III.12. A tanévben az Intézmény vagy a Fenntartó által meghatározott rendben személyes
munkával részt vesznek gyermekük osztálytermének a következő tanévre történő
kialakításában (falfestés, takarítás, függönyök, tantermi taneszközök, berendezési és
felszerelési tárgyak tisztítása, javítása, beszerzése stb.), továbbá személyes aktivitással
kapcsolódnak be az iskolához tartozó egyéb területeinek takarítási-rendezési, illetve
időszakos felújítási-karbantartási munkálataiba. Részt vesznek a fenntartói és iskolai
tevékenységgel kapcsolatos feladatok megvalósításában az erre irányadó belső szabályzat, a
„Szülői személyes közreműködés rendje” szerint és választható területeken.
A pénzbeli támogatásra és a személyes közreműködésre vonatkozó részletes szabályokat a
Fenntartó mindenkor hatályos, belső szabályzata, a „Szülői személyes közreműködés
rendje” tartalmazza, amelyet a felek a jelen megállapodás elválaszthatatlan kiegészítő
tartalmaként fogadnak el.
III.13. A Szülő tudomásul veszi, hogy a kedvezmény kizárólag egy tanévre nyújt támogatást,
amennyiben további tanévekre is kedvezményre van szüksége, tanévenként újabb kérelmet
kell előterjesztenie.
Amennyiben az adott tanévre megállapított éves Támogatás megfizetéséhez a Fenntartó
kedvezményt nyújt, a Szülő a kedvezménnyel csökkentett Támogatás megfizetésére köteles
az adott tanévben.
III.14. A Fenntartó tájékoztatja a Szülőt, hogy az Intézménnyel tanulói jogviszonyt létesített
harmadik és az e feletti gyermekük után vállalt Támogatás összegének szociális alapon
történő mérséklésére a Fenntartó kuratóriumához benyújtott kérelem alapján kedvezmény
kérhető.
III.15. Az Intézményben a Szülők III.7. pontban foglalt kötelezettségvállalás mellett, és azon felül
vállalják további 100.000 Ft azaz százezer forint egyszeri adomány megfizetését a jelen
megállapodás aláírásával, a beiratkozással egy időben, amelyet a Fenntartó iskolai
taneszközök beszerzésére, pótlására és javítására, az épület felújítására, illetve ezt
meghaladóan az Intézmény működési kiadásaira fordít.
III.16. A II.8. pontban felsorolt tanórán kívüli foglalkozások igénybevételéért, az iskola
étkeztetéséért és a tankönyvellátásáért, az adott szolgáltatásra külön megállapított térítési
díjat fizetnek az Intézmény részére.
III.17. Amennyiben a Tanuló tanév közben iratkozik be, úgy a Támogatás a beiratkozási dátumtól
válik esedékessé, melyet az alábbiak szerint vállalja a Szülő megfizetni:
• egyszeri beiratkozási adomány, 100.000,- összegben,
• adott tanév július 01-augusztus 31. (2 hónap) közötti időszaki Támogatás összege,
• Támogatás esedékes összege a beiratkozás dátuma szerint.
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III.18. Amennyiben a Tanuló év közben átjelentkezik egy másik oktatási intézménybe úgy a
fizetési kötelezettségek közül csak a Támogatási kötelezettség szűnik meg az átjelentkezés
hónapjának végeztével. A már beiratkozáskor megfizetett egyszeri adomány nem
igényelhető vissza. Az egyéb hozzájárulások (étkezés, szakköri díj, stb.) az átjelentkezés
hónapjának végeztével szűnnek meg.
III.19. A tanévre vonatkozó teljes Támogatás megfizetése mellett a Szülőknek a kieső
költségvetési támogatás összegét is meg kell téríteni, tekintve, hogy a Fenntartó ezekben az
esetekben nem jogosult költségvetési támogatást igénybe venni:
• ha a Tanuló olyan nem magyar állampolgár, akire az Intézmény nem igényelhet
költségvetési támogatást.
III.20. Az Alapítvány kuratóriuma a III.19. pontban meghatározott fizetési kötelezettséget a
Szülők írásban benyújtott kérelmére csökkentheti:
• ha a Tanuló azért kívánja tanulmányi kötelezettségét magántanulóként teljesíteni,
mert a mindennapos iskolába járás kötelezettségének igazoltan nem tud eleget tenni
(pl. tartós egészségügyi, mentális akadályozottság stb), vagy objektív okból nem tud
eleget tenni (pl. külföldi távollét, stb.), az Alapítvány kuratóriuma egyedi mérlegelés
alapján a teljes fizetési kötelezettséget a Támogatás 20-50%-os összegéig
mérsékelheti.
III.21. Az adott tanévre vonatkozó Támogatás kifizetését részben vagy egészében a Szülők helyett
más szervezet vagy természetes személy (a továbbiakban: Átvállaló) írásbeli
megállapodásban átvállalhatja, azonban az elsődleges kötelezettek a Szülők maradnak,
vagyis az Átvállaló nem teljesítése esetén a Szülők maradnak a fizetésre kötelezettek.
III.22. A Szülők a Támogatás vállalt ütemezés szerinti teljesítésében várható késedelmet az
esedékesség napjáig kötelesek az Intézménynek jelezni.
III.23. Ha a Szülők a Támogatás teljesítésére vállalt fizetési ütemezést az élethelyzetükben beállt
kedvezőtlen változás miatt nem tudják tartani, az Intézmény címre írt kérelemben a vállalt új
fizetési ütemek megadásával átütemezést kérhetnek.
III.24. A Szülők kötelesek a tartozás rendezésére vonatkozó átütemezési konkrét javaslatukkal
írt átütemezési kérelemmel megkeresni az Intézményt, ha az adott tanévre vállalt
kötelezettség időarányos teljesítésében fizetési elmaradásuk 30 napos. Átütemezésre irányuló
kérelem esetén az Intézmény egyedi elbírálást követően engedélyezheti az adott tanévre
vonatkozó Támogatás teljesítési ütemeinek és véghatáridejének módosítását. A tartozás
rendezésére vonatkozó megállapodást – a jelen szerződés kiegészítéseként – minden esetben
írásba kell foglalni.
III.25. A felek megállapodnak abban, ha az esedékes Támogatás nem érkezik meg az Alapítvány
bankszámlájára vagy pénztárába az esedékesség napjáig, az Intézmény 3 (három) napon belül
e-mailben figyelmezteti a szülőt, részére fizetési felszólítást küld, amelyben póthatáridőt
szabhat a teljesítésre.
III.26. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerint küldendő minden egyes értesítés
vagy közlés e-mailen küldendő a felek (vagy bármely fél által ilyen módon megjelölt személy
vagy címzett) részére.
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III.27. A felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyeknek címezve a következő
értesítési címeket tekintik irányadónak:
Apátkúti Erdei Általános Iskola részéről:
Stomp Ferencné intézményvezető
e-mail: igazgato@apatkutisuli.hu
Postacím: 2025 Visegrád, Apátkúti völgy hrsz 03/157.
Tel: 06-20/487-3304

Dunakanyar Oktatási Műhely Alapítvány részéről:
Földi Péter kuratórium elnök
e-mail: fope@apatkutisuli.hu
Postacím: DOM alapítvány, 2000 Szentendre, Szivárvány u. 14.
Tel: 06-70/381-8126
Tanuló neve:...........................................................................................................................................
Gondviselő neve:...................................................... Gondviselő neve: .................................................
e-mail: ...................................................................... e-mail:..................................................................
Postacím: .................................................................. Postacím: .............................................................
Telefonszám: ........................................................... Telefonszám: .......................................................
III.28. Nem fizetés esetén a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig Alapítvány ajánlott,
tértivevényes levélben fizetési felszólítást küld a Szülőnek a III.27. pontban megjelölt címre.
A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pont rendelkezéseinek megfelelő
közlés igazoltan eredménytelen második kísérletét követő ötödik munkanapon a felszólítást,
illetve döntés közlését – tényleges kézhezvétel hiányában is – közöltnek kell tekinteni.
III.29. A Felek rögzítik, és a Szülők elismerik, hogy a jelen Oktatási megállapodásban vállalt, 10
napot meghaladó indokolatlan fizetési késedelem esetén a Fenntartó 8 napos fizetési határidő
kitűzésével a Szülőt teljesítésre hívja fel. E határidő eredménytelen eltelte után, a tartozás
rendezésére irányuló kérelem hiányában a Fenntartó a hátralék behajtása iránti eljárást
haladéktalanul megindítja. A tartozás kezelésével együtt járó költségeket (pl. postai
költségek, közjegyzői vagy ügyvédi díj, illeték) a Szülő köteles a Fenntartó részére
megtéríteni.
III.30. A határidőre meg nem fizetett támogatás – és annak késedelmi kamatai - 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), illetve az egyéb hatályos jogszabályok szerint
tartozásnak – kötelmi igénynek - minősül, mely fizetési meghagyásos eljárásban peren kívül,
vagy polgári peres eljárásban bírósági úton érvényesíthető.
III.31. Amennyiben a Szülő legkésőbb július 15-ig nem fizeti meg a teljes Támogatást a megelőző
tanévre, akkor a Fenntartó döntése alapján, az Intézmény igazgatója a tanuló felvételét a
következő tanévben megtagadhatja.
III.32. A következő tanév megkezdésének feltétele az előző tanév fizetési kötelezettségének
maradéktalan rendezése vagy a tartozás rendezésére a Felek között megkötött írásbeli
megállapodás létrejötte. A Szülők tudomásul veszik, hogy a tanulói jogviszony fenntartása
esetén a tartozás rendezése mellett a következő tanévre vonatkozó Támogatási
kötelezettségét is teljesíteniük kell.
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III.33. Jelen szerződés az aláírás napjáról a Tanuló tanulói jogviszonyának megszűnéséig
hatályos.
III.34. A Felek rögzítik, és a Szülők elismerik, tudomásul veszik, ha a Szülők a jelen szerződés
alapján vállalt fizetési kötelezettségüket és/vagy a tartozás átütemezésére vonatkozó írásbeli
megállapodást – többszöri felszólítás ellenére sem – teljesítik a vállaltak szerint és az
Intézmény nem lát reményt arra, hogy a Szülők a jövőbéli fizetési kötelezettségüket
kiszámíthatóan és felelősséggel teljesítik, az Intézmény a jelen szerződést a tanulói
jogviszony megszüntetésével egyidejűleg egyoldalúan felmondhatja, az Intézmény vezetője
a tanulói jogviszonyt a hónap végére megszüntetheti és a tanulót a lakóhelye szerinti illetékes
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerülete fenntartásában működő általános
iskolába átirányíthatja.
III.35. E tekintetben az Intézmény a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan az Nkt.
31. § (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Nkt. 53. § (1)–(10) bekezdésében
foglaltaktól eltér.
III.36. A Felek a III.35. pontban foglaltakra utalással kikötik, hogy a tanulói jogviszonyt az
Intézmény jogosult egyoldalú határozatával megszüntetni az alábbi esetekben:
a) A gyermek iskolai nevelés-oktatásával kapcsolatban felmerülő pedagógiai
probléma esetén, ha a gyermek vagy a gyermekkel kapcsolatos problémára tekintettel
a Pedagógiai program szerinti nevelés-oktatását fejlődését az Intézmény nem tudja
felelősséggel biztosítani. Ilyennek minősül különösen,
•
ha a tantestület a probléma megszüntetése érdekében az egyedi helyzetre
kidolgozott és elfogadott pedagógiai megoldása a tantestület által megszabott
időtartam alatt nem vezet eredményre, azaz: kedvező változás nem következik be
vagy az olyan csekély mértékű, hogy a probléma további időbeni elhúzódására lehet
számítani, amely többletteher mellett a tanulói jogviszony fenntartása az
Intézménytől nem elvárható,
•
ha a tantestület által elfogadott pedagógiai megoldást, folyamatkezelést a
Szülő nem támogatja vagy lassítja, akadályozza,
•
ha a gyermekkel kapcsolatos iskolai pedagógiai probléma az Intézmény és a
Szülők törekvései ellenére sem oldható meg huzamosabb időn át.
b) Amennyiben a Szülő a jelen megállapodásban foglalt bármely kötelezettségét
megszegi, és az Intézménynek a megállapodás teljesítésére irányuló felszólítása
eredménytelen marad.
III.37. Az Alapítvány kuratóriumi elnöke határozatban utasítja az Intézmény igazgatóját a
gyermek(ek) tanulói jogviszonyának megszüntetésére, összhangban az Nkt. 31.§ (2)
bekezdés c) pontjával. Az Alapítvány kuratóriumi elnöke határozatában rögzíti a tanulói
jogviszony megszűnésének dátumát.
Ezen szerződés aláírásával Szülő(k) elfogadja/elfogadják az Intézmény és Alapítvány ezen
eljárási rendjét, annak bekövetkezte esetén nem támaszt/támasztanak semmilyen jogi
kifogást Intézmény vagy az Alapítvány ellen.

III.38. A Szülők a jelen szerződést a Tanuló tanulói jogviszonyának megszüntetésével egyidejűleg
indoklás nélkül felmondhatják, azzal, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési
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kötelezettségük – annak teljes rendezéséig – a tanulói jogviszony megszűnését követően is
terheli őket.
III.39. A szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Szülőknek – legkésőbb a megszűnés
napjáig – a szerződésből eredő mindennemű fizetési kötelezettségüket rendezniük kell.
III.40. A tanulói jogviszonnyal és jelen szerződéssel kapcsolatos személyes adatok kezelésére az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Nkt-ben, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott rendelkezések
alapján kerül sor. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. 21-22.
§-ai rendelkeznek.
III.41. A szülők vállalják, hogy a tanuló által okozott kárt haladéktalanul megtérítik. Kárként kell
figyelembe venni különösen, ha a tanuló anyagi kárt okoz a jelen pontban hivatkozott
magatartásával vagy egyéb módon, ha más, harmadik személyeknek okoz olyan kárt, amiért
az Fenntartónak vagy az Intézménynek kell helytállnia. A kártérítés az oktatási
megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségen felül illeti meg az iskolát vagy a
Fenntartót.
A kártérítéssel kapcsolatos szabályokra a Házirend 2.2.7. fejezete az irányadó.
IV. Egyéb rendelkezések
IV.1. A Szülő az iskola épületét, helyiségeit, berendezési tárgyait és az iskolához tartozó
területeket megtekintette, tisztában van azok felszereltségével, tájékoztatást kapott a nevelésoktatás anyagi, tárgyi, technikai feltételeiről.
IV.2. A Felek rögzítik, hogy a Szülő az Intézmény mindenkor érvényben lévő Házirendjét
megismerte, átvette, azt magára nézve kötelezőnek tekinti és hozzásegíti gyermekét az abban
foglalt magatartási szabályok elsajátításához és betartásához.
IV.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a hatályos
jogszabályi rendelkezések irányadóak.
A szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos szerződéskötési képességükben
korlátozva, illetve kizárva nincsenek.
A szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Visegrád, 2020………..

……………………………………………….
Szülő

………………………………………………
Szülő

……………………………………………….
Intézményvezető

…………………..………………………….
Alapítvány kuratórium elnöke
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ZÁRADÉK
Jelen szerződés az intézmény részéről a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott működési engedély
alapján 2016. szeptember 1. napjától lép hatályba.
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