2020/2021

Díjbefizetések
október 15-ig

december 15-ig

március 15-ig

május 15-ig

1. félévi térítési díj (-6000,Ft)

támogatás/H

2. félévi térítési díj

jövő tanév 1. részlete:
6 000,- Ft

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a díjakat a főtárgy-tanár utasítása alapján fizessék be!***
Kérjük a befizetési határidők betartását, mert ennek elmulasztása esetén a tanulót törölni kell a létszámból.
Október 15-ig kérjük befizetni az 1. félévre esedékes térítési díjhátralékot.
(Az első félévi díjból 6.000,- Ft már be lett fizetve a beiratkozáskor.)
December 15-ig kérjük befizetni a hangszerhasználati támogatást:
zongorát használóknak 2.800,- Ft; iskolai gyári hangszer 5.800,- Ft; iskolai mester hangszer 9.800,- Ft.
Március 15-ig kérjük befizetni a 2. félévre esedékes térítési díjat.
Május 15-ig kérjük befizetni a jövő tanévre szóló térítési díj első részletét.
Figyelem! A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nem fizetnek
A kedvezményről szóló Határozatot kérjük bemutatni!
Kérelem benyújtása díjcsökkentésre ill. részletfizetésre a tanév elején, szeptember 20-ig lehetséges.

díjat!

A beiratkozási adatlapon a Nyilatkozatot a Közép-pesti Tankerületi Központ 1/2018. (V.31) térítési díj és
tandíj szabályzata értelmében kell kitölteni, mely szerint a több alapfokú művészeti iskolába (AMI) beírt és
a foglalkozásokon résztvevő tanuló csak az egyik iskolában veheti igénybe az állami támogatást, ahol térítési
díjat fog fizetni. A másik művészeti iskolában költségtérítéses, azaz tandíjas formában tanulhat, abban az
esetben is, ha különböző művészeti ágakon (képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti)
egyszerre veszi igénybe az oktatást. A Nyilatkozat kitöltése előtt érdemes megtudni mindkét intézménytől a
tandíj mértékét, és ott választani a térítési díjfizetést, ahol magasabb a tandíj összege.

Térítési díj- és tandíjfizetési táblázat – éves díj**
Tanulmányi átlag: kezdő
6-17. évet betöltött*
csak szolfézsos tanuló
térítési díja:
6-17. évet betöltött*
hangszeres tanuló
térítési díja:
18-21. évet betöltött*
tanuló térítési díja:

Tandíjat fizet:
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- aki másik művészeti iskolába is jár, és ott fizeti a térítési díjat;
- akinek nincs tanulói-, hallgatói jogviszonya;
- aki heti 6 foglalkozásnál vagy 300’-nél több tanítási időt vesz igénybe;
- aki 6 év alatti vagy a 22. életévét betöltötte;

6-17. évet betöltött*
42 300 42 300 42 300 56 400 70 500
tanuló tandíja:
6 év alatti, 18 év feletti*
56 400 56 400 56 400 70 500 84 700
tanuló tandíja:

84 700

98 800

98 800

112 900

98 800

112 900

112 900

141 100

* A tanuló életkora 2020. augusztus 31-ig.
** A 2019/20. tanév végi zeneiskolai tanulmányi átlag alapján a 2020/21. tanévre megállapított díjak.
***Ha bankon keresztül utalják az összeget (figyeljenek a megfelelő számlaszámra!), kérjük, hogy feltétlenül írják oda a közleményt
és küldjék el a banki bizonylatot a voros.ildiko@szentistvanzene.hu e-mail címre. Több gyermek esetén külön-külön utaljanak!

