Tájékoztató a foglalkozások igénybevételének lehetőségéről

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:
 a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű
gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
 az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez
biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a
különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági
vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói
jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első
alkalommal a javító szakmai vizsga,
 a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további
alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség,
mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
 az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb
foglalkozás,
 a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari
foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az
iskolák közötti verseny, bajnokságok,
 az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés
ideje alatti felügyelet,
 az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló
vizsgája,
 a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
 a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres
egészségügyi felügyelet,
 a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt
létesített vendégtanulói jogviszony,
 a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt
tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló,
intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás,
 sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési
intézményi ellátás.
 A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
o a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg
számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
o a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai
szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.

Térítési kötelezettségek és tandíjak
A tanuló joga, hogy az intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön
jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes
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étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben
mentesüljön a jogszabályban meghatározott, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól,
vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a
részletekben való fizetésre.

Térítési kötelezettségek
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményekben, jogszabályban előírt térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások között meg nem határozott egyéb
foglalkozások,
 a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor
o a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos
nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
o az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati
képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási
eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai
alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai
vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt
megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító
szakmai vizsga,
o a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további
alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van
szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
o az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező
egyéb foglalkozás,
o a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az
énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a
házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,
o az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az
étkezés ideje alatti felügyelet,
o az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első
javító- és a pótló vizsgája,
o a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
o a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező
rendszeres egészségügyi felügyelet,
o a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt
létesített vendégtanulói jogviszony,
o a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára
előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést
szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás,
kirándulás
 a független vizsga,
 az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az
érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt
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az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy
további javító- és pótló vizsgája,
 a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javítóés pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be
nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga,
 az iskolában igénybe vett étkezés.
 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai
alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj
mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
 Vendégtanulói jogviszony (a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós
gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszonyt kivéve) térítési díj fizetése
mellett létesíthető.
A térítési díjat (a fenntartó által meghatározottak szerint) a tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell.

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményekben, jogszabályban előírt tandíj megfizetése mellett igénybe vehető
szolgáltatások:
 minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói
jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti
oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte,
 a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés
és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
 középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
 a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való
felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló
vizsgáit is.
 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
o az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
o a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján
csökkenthető.
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