E TÁJÉKOZTATÓT ŐRIZZE MEG,
NE KÜLDJE VISSZA!

Iskolánk alapfokú művészeti képzést nyújtó intézmény. Az oktatás folyamán a következőket biztosítjuk:
- a választott művészeti ág elméleti és gyakorlati elsajátításához értő szakképzett tanárt;
- a foglalkozások megtartásához szükséges és alkalmas helyiséget, eszközöket;
- a tanulmányok bemutatását egy előadáson.
A képzés feltétele a díjfizetés, mely lehet térítési díj vagy tandíj - speciális esetben ingyenes a képzés:
- térítési dij: Államilag támogatott díj, amelyet tanévenként csak 1 képzésre lehet igénybe venni.
- tandij: A további képzésekre nem jár állami támogatás, ezért tandíjat kell fizetni.
- ingyenes képzés: A család hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és erről a polgármesteri hivatal jegyzője által kiállított igazolással rendelkezik, Ingyenes a képzés, ha a gyermek testi és
érzékszervi (látási, hallási) középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista.
Díjmentesség csak egy művészeti iskolában és csak egy tanszakon jár.
Mindenki maga döntheti el, hogy mely intézmény mely képzésén kéri a térítési díj fizetési lehetőséget.
A 2018 / 19-es tanévben a térítési díj éves összege 18.000 Ft, a tandíj éves összege 26.000 Ft.
Iskolánkban - egyösszegű befizetés esetén - lehetőség van az alábbi kedvezményes fizetésre is:
Fizetési időszak

térítési díj

tandíj

fizetési határidő

havi díj

1.800 Ft

2.600 Ft

féléves díj

8.000 Ft

12.000 Ft

2017. november 15. és 2018. február 15.

éves díj

15.800 Ft

23.500 Ft

2017. november 15.

folyamatosan

FIGYELEM! A kedvezményes befizetési lehetőség csak a megadott határidőig érvényes.
A díjak végső befizetési határideje: 2019. június 15.
A díjfizetéssel kapcsolatos kérelmeket igazolással alátámasztva adhatják be, a kedvezmény mértékéről az
iskola egyéni elbírálás alapján dönt. A díjak befizetése csekken vagy átutalással történhet. A beiratkozás után
egyéb tudnivalókról részletes tájékoztatót fognak kapni.
Átutalás: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola, Bankszámlaszám: 10201006-50206672-00000000
(Banki utalás esetében kérjük, hogy gyermeke neve és települése szerepeljen.)
Jelentkezni a mellékelt beiratkozási lap kitöltésével lehet, melyet a választott szaktanárnál vagy iskolánk
titkárságán lehet leadni.
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