BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium, Korai Fejlesztő és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
7635 Pécs, Bálicsi út 29.
Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310 401
E-mail: vva@vva.hu; binok@vva.hu

SZERZŐDÉS
TANULÓI JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁRA (2013/2014)
amely létrejött egyrészről a Bálicsi Integrációs Nevelési-Oktatási Központ (székhelye: 7635 Pécs, Bálicsi u. 29.,
működési engedély szám 852-14/2009:) továbbiakban iskola,
másrészről
(kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!)
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Törvényes képviselő
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tanuló törvényes képviselője, továbbiakban törvényes képviselő, továbbiakban együttesen szerződő felek, között a
mai napon az alábbi feltételek mellett:

1.

A törvényes képviselő kijelenti, hogy a tanuló teljes jogkörben eljáró törvényes képviselője.

2.
3.
4.

A tanuló tankötelezettségét iskolába járással teljesíti, az iskolában az oktatás tárgyi és személyi feltételeit az
iskola biztosítja.
Az iskola térítési díj ellenében biztosítja az ellátott számára az étkezést.
Az iskola térítésmentesen biztosít kollégiumi ellátást (az étkezés térítésidíj köteles), egészségügyi ellátást.

5.

A tanulói jogviszony a beiratkozás, vagy más iskolából történő átvétel útján jön létre.

6.
–
–
–
–
–
–
–

A törvényes képviselő kötelezettségei:
A törvényes képviselő kijelenti, hogy az iskola szakmai, nevelési és Pedagógiai Programját valamint
Házirendjét ismeri és azt elfogadja.
A gyermeknél fennálló tanulási vagy magatartási zavarok esetén az iskola számára a szükséges szakértői
véleményt a tanév megkezdése előtt beszerzi, és azt az iskola rendelkezésére bocsátja a beiratkozáskor.
Biztosítja a gyermek tankötelezettségének teljesítését, gondoskodik arról, hogy a tanuló a tanítási idő
megkezdése előtt 15 perccel – előírt felszerelésével együtt– megjelenjen az iskolában.
Biztosítja, hogy gyermeke az iskola által szervezett kötelező programokon az előírt felszereléssel és
ruházatban megjelenjen.
Rendszeres kapcsolatot tart az iskolával, különösen a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Ennek
érdekében a pedagógus számára is elérhetőséget biztosít (telefonszám)
A szülői értekezleten megjelenik, bármely probléma kapcsán először az osztályfőnököt keresi meg, a
hivatalos útvonalat betartja.
Az ellenőrző könyvbe beírt üzeneteket, bejegyzéseket a törvényes képviselő köteles aláírásával
visszaigazolni max. 3 napon belül.
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A törvényes képviselő valamennyi az Őt, vagy a gyermek személyét érintő változást (személyi adatok,
lakcím, telefonszám, stb..) 5 napon belül írásban bejelenti az iskola titkárságán.
A törvényes képviselő továbbá figyelemmel kíséri és segíti a gyermek kötelezettségeinek teljesítését
abban, hogy a tanuló:
a., betartsa az iskola tantermeinek és helyiségeinek használati rendjét, állapotát megóvja, valamint a
házirendben foglalt további előírásokat
b., óvja saját és társai testi épségét, egészségét
c., tiszteletben tartja az iskola munkatársainak és tanulótársainak emberi méltóságát, jogait.
A törvényes képviselő vállalja, hogy amennyiben a tanuló bizonyíthatóan az iskolának jogellenesen kárt
okoz, úgy a közoktatási törvényben foglaltak szerint a tanuló által okozott kárt megtéríti, vagy
helyrehozatja 15 napon belül.
A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy amennyiben a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan
megszegi; fegyelmi eljárást folytat le az iskola a tanulóval szemben.
Egyben kötelezettséget vállal arra is, hogy – amennyiben a jogerős fegyelmi határozat más iskolába történő
áthelyezést rendel el -, úgy tanköteles korú tanuló esetében gyermeke az iskola által kijelölt oktatási
intézményben folytatja tanulmányait, vagy maga gondoskodik annak megfelelő iskolai elhelyezéséről.
A törvényes képviselő vállalja, hogy – amennyiben jogszabály szerinti tankönyvtámogatásra nem jogosult–
saját költségén beszerzi a tanuló tankönyveit, taneszközeit, kötelezően megköti a tanulóbiztosítást.

–

A törvényes képviselő vállalja, hogy az étkezési térítési díjat minden az étkezést megelőző hónap 12. napjáig
készpénzfizetési átutalással (csekk) befizeti, illetve készpénzben az iskola Házipénztárában kiegyenlíti.
– A törvényes képviselő vállalja, hogy gyermeke egészségi állapotában beállt változást zárójelentéssel igazolják,
krónikus betegség esetén a gyógyszer adagolását előír orvosi dokumentációt bemutatja az intézmény
vezetőjének, a szükséges gyógyszereket folyamatosan biztosítja. Ellenkező esetben gyermeke egészségéért
felelősséget nem tudunk vállalni.
– A törvényes képviselő hozzájárul. hogy gyermeke az iskola kiadványain, illetve internetes oldalán szerepelje.
−

Ezen szerződésben foglalt jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése után az iskola jó
hírnevét és jogos érdekeit szem előtt tartva jár el. A törvényes képviselő a jelen szerződés aláírásával
kötelezi magát arra, hogy amennyiben a jelen bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
az iskola választásától függően nyilatkozattal vagy más megfelelő módon elégtételt ad, és hogy szükség
esetén saját költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosít. A törvényes képviselő tudomásul
veszi azt is, hogy az iskola a jó hírnevének megsértésével összefüggésben kártérítést követelhet a polgári
jogi felelősség szabályai szerint.

7.

A tanév rendjét a hatályos jogszabályok határozzák meg.

8.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közoktatásról szóló törvény rendelkezései az irányadók

9.

Ezen szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, fegyelmi téren hozott határozattal, illetve felmondással
a tanuló jogszabályban meghatározott igazolatlan hiányzásai, illetve az önként vállalt adományozás
indokolatlan teljesítésének hiánya miatt.
Jogszerűen megszűnik a szakmai vizsga sikeres letételével.

10. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.
11. E szerződés 2013. évi beiratkozás napjától a tanulói jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb 2014.
augusztus 31-ig van érvényben.
12. Jelen szerződés két egymással megegyező példányban készült, melyből egy példány a törvényes képviselő,
egy példány pedig az iskola birtokában marad.

Pécs, 2014.

……………………………………..
törvényes képviselő

……………………………………..
iskolaigazgató

