Költségtérítési díjak az iskola Alapítványának:
1. Úszás oktatás
Az úszás oktatását a negyedik és ötödik évfolyamon fél évig az Észak-Budapesti Tankerületi Központ finanszírozza.
Minden más esetben a szeptemberi szülői értekezleten felmért igények szerint szervezzük meg az úszást.
Amennyiben a szülők többsége vállalja az úszásoktatással kapcsolatosan felmerülő költségeket /bérleti díj,
esetlegesen utazási költség/, akkor megszervezésre kerülhet az oktatás. Ennek feltétele, hogy a szülői közösség
írásban nyilatkozzon a költségek megfizetéséről. A befizetendő összegről a tanév eleji első szülői értekezleten ad
tájékoztatást az osztályfőnök. Aki a teljes összeget nem tudja vállalni szociális okok miatt, annak a tanulónak az iskola
alapítványa támogatást nyújthat írásbeli kérelem ellenében, rászorultság figyelembe vételével. Az úszás oktatás
költségeinek megfizetése az iskola Alapítványán keresztül történik. A befizetést fél évenként egy összegben lehet
megtéríteni, az osztályfőnök által meghirdetett határidőig.
2. Iskolai sportköri hozzájárulás
A testnevelés órák valamint a délutáni sport- és táncfoglalkozások eszközigényének biztosításának érdekében az
iskola sportköri hozzájárulást szed, évenként és fejenként 1000 Ft-ot, önkéntes alapon. Az eszközigényen kívül a
különféle iskolai versenyekre történő utazási költségek, adott esetben a szállás költségek is részben vagy egészben
ebből finanszírozhatóak. A befizetéseket az osztályfőnök év elején az adott határidőig gyűjti, majd a befizetett
összeget az iskolai Alapítvány kezeli.
3. Iskolai póló
A testnevelés órákhoz ajánlott az iskolai logóval ellátott bordó színű póló, amelyet ezen kívül közös iskolai
rendezvényeken vagy versenyeken hordanak tanítványaink, ezzel egységes megjelenést biztosítva a csapatnak, az
iskolának. A pólókat év elején lehet megrendelni az osztályfőnöktől a megadott összegért.
4. Öltözőszekrény kulcs
Amennyiben a felsős tanulók részére ingyen biztosított öltözőszekrény kulcsa elveszik, vagy nem hozzák vissza, ez
esetben a szülő köteles megtéríteni a kulcs másolásának költségét, amely 1500 Ft. A pótkulcsot nem adhatjuk ki a
szülőnek másolás céljára.
5. Iskolai vagy azon kívüli programok költségtérítése
Kirándulás, múzeumlátogatás, színházlátogatás, vagy egyéb más program, amely a gyerekek számára költséggel jár
/pl. utazási költség, szállás, belépő, stb../ térítés köteles a szülőnek, amennyiben gyermeke számára igényli az adott
programon való részvételt. Előzetesen az osztályfőnök vagy más szaktanár tájékoztatja a szülőt a programról és
annak anyagi vonzatáról szülői értekezleten, vagy e-mailben, vagy az üzenő füzeten keresztül. Ha a szülő igényli
gyermekének a programot /ehhez írásban hozzájárul/, akkor az osztályfőnöknek az adott határideig a költségeket ki
kell fizetnie. Amennyiben a szülő szeretné gyermeke számára biztosítani a programot, de anyagi nehézséget jelent
ennek megfizetése, akkor írásban kérheti az iskolai Alapítvány támogatását. Az Alapítvány pénzügyi lehetőségeinek
figyelembe vételével és rászorultság alapján dönt a támogatás mértékéről.
6. Tankönyv vagy más oktatást segítő eszköz beszerzése
Amennyiben a hivatalos tankönyvlistán nem szerepel a pedagógus által választott tankönyv, úgy a szülők előzetes
hozzájárulásával és anyagi támogatásával történik a tankönyv beszerzése, miután a jelen jogszabályok alapján az
iskola részére biztosított keretösszeget nem lehet erre fordítani.
Ha a pedagógus olyan tanítási segédeszközt kíván használni az oktató nevelő munka során, amelyet az iskola nem
tud biztosítani, akkor a szülők beleegyező nyilatkozatával és anyagi hozzájárulásával beszerezheti azt.
Amennyiben a szülő nem tudja kifizetni ezeket a könyveket/eszközöket, kérheti az iskolai Alapítvány támogatását
írásban az intézményvezetőtől.

