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Művészeti iskola tölti ki: 

 

TANULÓI JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS 

2022/2023 tanév 

KÉPZŐMŰVÉSZET 

Amely létrejött a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 027413) (képviselő: igazgató), másrészről  

___________________________(szülő, gondviselő neve), ____________________________________________(lakcíme), 

továbbiakban Törvényes képviselő között, azaz együttesen Szerződő felek között. 

A szerződés tárgya: 

A szerződő felek tanulói jogviszony létesítésében állapodnak meg abból a célból, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény 

rendelkezéseinek megfelelően alapfokú művészetoktatásban részesülhessen a gyermek. 

Részletes adatok: 

A TANULÓ NEVE: 

Születési hely: 

 

Születési idő: 

 

Anyja neve: 

 

Apja/Törvényes képviselő neve: 

Tanuló oktatási azonosító száma:   

Lakcím: 

 

Telefonszám, e-mail cím 

 

Választott tanszak: Képzőművészet 

 

Általános iskolája, osztálya: 

 

1. A Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola önálló jogi személy kijelenti, hogy megfelel a Köznevelési 

Törvényben leírt feltételeknek, és ennek alapján alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretén belül jogosult iskolai 

nevelés és oktatás megvalósítására. 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola a gyermek oktatását 

az alapfokú művészetoktatás követelményeiről és tantervi programjáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet és mellékletei, a 

2011. évi CXC Törvény a Nemzeti Köznevelésről, valamint a 1995. évi I. a Magyarországi Református Egyház Köznevelési 

Törvénye alapján, az Iskola Pedagógiai Programja szerint végzi. 

3. A Pécs Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola vállalja, hogy a folyamatos tanulói jogviszony megtartása mellett a 

tanulót felkészíti az éves tananyag elsajátítására, a művészeti iskola alap- és záró vizsgájára, amit az iskola Pedagógiai 

Programjának (megtekinthető a Művészeti Iskola székhelyén, és a honlapon) rendelkezései szerint lehet letenni az alapfokú 

évfolyamok elvégzése után. 

4. A szülő/törvényes képviselő vállalja, hogy amennyiben a megállapodás szerint külön támogatást igényel, vagy arra jogosult, 

a szükséges hiteles és eredeti iratokat tárgyév szeptember 30-ig benyújtja (pl.: határozat hátrányos helyzetről, halmozottan 

hátrányos helyzetről, szakértői vélemény sajátos nevelési igényről, stb.)  

Művészeti iskolai évfolyama:(főtárgy tanár javaslata alapján) 

 

Művészeti iskolai besorolás: 
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5. Jelen szerződés aláírásával a törvényes képviselő 

 A térítési- vagy tandíjat az Iskola térítési és tandíjfizetési szabályzata alapján két részletben (1. félév: október 30-ig;  

2. félév: február 28-ig) megfizeti. A térítési díj befizetése a hatályos Köznevelési Törvény szerint alapja az Iskola 

működésének. Térítési- vagy tandíjkedvezmény igénybevételére a kedvezménykérő lap leadásával van lehetőség (a 

szükséges csatolandó mellékletekkel együttesen). (Bankszámlaszám: 10918001-00000014-91700004 – UniCredit Bank) 

 Tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a 2022/2023 tanévre szól, tanév közbeni kimaradás csak kivételes esetben 

lehetséges, amire az Iskola igazgatója adhat engedélyt. Kimaradás esetén is rendezni kell az éves térítési díjat. 

 Gondoskodik arról, hogy gyermeke a Művészeti Iskola Házirendjében foglaltaknak megfelelően járjon az iskolába, továbbá 

annak rendelkezéseit önmagára és gyermekére nézve elfogadja, és gyermekével betartatja. 

 Hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke közismereti iskolájához benyújtott, a művészeti iskolai jogviszonnyal összefüggő 

határozatok másolati példánya a közismereti iskolától a művészeti iskola részére átadásra kerüljön. 

6. A szülő/törvényes képviselő  

 Kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte, és elfogadta.  

 Hozzájárul a megadott személyes-, illetve kiskorú gyermeke adatainak A Pécsi Református Kollégium, mint Adatkezelő 

általi kezeléséhez. Tudomásul veszi, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 Hozzá járul ahhoz, hogy a művészeti iskolai tevékenység során (pl. tanóra, fellépés, iskolai műsor, vizsga, stb.) 

gyermekéről fotó, videó illetve hangfelvétel készüljön. 

7. A törvényes képviselő kijelenti, hogy: 

□ gyermeke más Alapfokú Művészeti Iskolának NEM tanulója. Kijelenti továbbá, hogy gyermeke a művészeti iskolai 

oktatást a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti iskolában képzőművészet tanszakon kívánja igénybe venni.  

□ más Művészetoktatási Intézménynek IS tanulója, ezért az államilag támogatott képzést a _________________________ 

Művészeti Iskolában kívánja igénybe venni. A Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolában tandíjat fizet 

□ Utólagos beiratkozóként (szeptember 30. után) tandíjat fizet 

8. A törvényes képviselő vállalja, hogy gyermeke az intézményi házirendben foglaltaknak megfelelően jár az iskolába, 

továbbá annak rendelkezéseit önmagára és gyermekére nézve elfogadja, és gyermekével betartatja. 

A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának 

egyoldalú és indoklás nélküli joga van a munkatársainak megválasztásához, illetve az alkalmazandó pedagógiai módszerek 

meghatározásához. 

9. Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg 

rendezni, szükség szerint két alkalommal megtartott egyeztető tárgyalások formájában. 

Ennek sikertelensége esetén kikötik a Pécsi Székhelyű Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

10. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. és a köznevelésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

11. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Zengővárkony, 2022. szeptember 1. 

 

 ______________________________________   ______________________________________  

 törvényes képviselő (szülő) igazgató 


