A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület által

fenntartott iskolára vonatkozó térítési díj szabályzat

Elfogadta az egyesület vezetősége a 9/2015.08.25. számú határozatával,
módosította 1/2016.04.27.határozattal

A szülői támogatásról
Intézményeink költségvetését a költségvetési szabályzatunk alapján naptári évre tervezzük.
Működésünket az alábbi forrásokból tudjuk biztosítani (költségvetésünk nagyságrendje évi
150- 200 millió Ft között mozog):
 normatív állami támogatásból (60%),
 szülői hozzájárulásból (30%)
 különféle pályázati forrásokból (10%).
Költségvetésünknek 80%-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások (tanárok és
alkalmazottak bérei és járulékai), melyek hónapról hónapra kifizetendő jogszabályi
kötelezettségeket jelentenek, és ezek nem teljesítése köztartozásnak minősül (mely esetén
elesünk a közpénzektől, normatívától, pályázati bevételektől is), ezért nagyon fontos, hogy
az esetleges fizetési nehézségeit ki-ki időben jelezze a SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG felé
kérelem formájában.
Az intézményeinkbe járó gyermekek után a családoknak adományt szükséges fizetnie, hogy
az intézmények megfelelő fenntartását biztosítani tudjuk, az egy tanévre megállapított szülői
hozzájárulás 12 hónapra szól. Ettől függetlenül lehetőség van több havi hozzájárulás
egyszerre, előre való befizetésére, amit köszönettel veszünk, hiszen elősegíti az amúgy
feszes költségvetésünk betartását.
egy gyermek esetén:
24.900 Ft/hó, 298.800 Ft/év,
két gyermek esetén:
30.900 Ft/hó, 370.800 Ft/év,
három gyermek esetén:
36.900 Ft/hó, 442.800 Ft/év,
négy gyermek esetén:
42.900 Ft/hó, 514.800 Ft/év.
A fenti összegek ún. családonkénti adományozási összegből (18.900 Ft) és gyermek utáni
adományból (6.000 Ft) tevődnek össze, és a gyermekek utáni díj tartalmaz havi 2.000 Ft
művészeti hozzájárulást is.
Egyéb támogatási formákról bővebb felvilágosításért a gazdasági vezető nyújt tájékoztatást.
A szülői hozzájárulásokkal kapcsolatban a családokkal szerződést kötünk, a teljesítés
legegyszerűbb módja, hogy a szülő a bankjában rendszeres, fix összegű megbízást ad a
bérfizetése napjára. Így nem történhet meg, hogy véletlenül elmarad a vállalás befizetése
(sajnos a szülői tartozások sok többletmunkát és azonnali likviditási problémákat jelentenek
az iskolának).
A számlaszám az alábbi:
SZEGEDI WALDORF TÁRSAS KÖR EGYESÜLET
6725 SZEGED, KOLOZSVÁRI TÉR 1-2.
10702040-66789475-51100005 (CIB bank Zrt.)
A közlemény rovatba „adomány” megjegyzéssel.
Készpénzes befizetésre az egyesület pénztárában is van lehetőség.
A pénztár minden héten kedden 7:30-17:30-ig tart nyitva.
A Waldorf-iskolák működését megalapozó ún. szociális hármas tagozódás alapján a
gazdasági szférára a testvériség elve a meghatározó (a jogi szférát meghatározó alapelv az
egyenlőség, a szellemi területen pedig a szabadság – nem pedig a szabadosság).
Ez azt jelenti, hogy a fenti átlagok ún. megajánlott összegek, melyekre ki-ki anyagi
lehetőségeinek ismeretében szerződhet. A többlettámogatásokat adományként
megköszönjük, és azokból tudjuk kipótolni azon családok hozzájárulását, akiknek
szerényebbek az anyagi lehetőségei.

Iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatást a családoknak a Waldorf Iskolába való első belépéskor (a
Waldorf Óvodába való belépéskor is), a rendszeres havi hozzájáruláson felül kell befizetni az
egyesület számlájára. Ennek mértéke jelenleg egy gyermek esetén egyszeri 28.000 Ft, több
gyermek esetén pedig 40.000 Ft.
Ennek befizetése a Waldorf Óvodából a Waldorf Iskolába beiratkozó családok esetében is
kötelező az iskolai beiratkozással egyidejűleg.
2013-as közgyűlésünk úgy határozott, hogy a 2-13. évfolyamokon is szedünk iskolakezdési
támogatást, melynek mértéke 5.000 Ft gyermekenként, és melyet a szülői szerződéskötéssel
egy időben kell befizetni.
A befizetett összegek egyik 50%-át osztályonként elkülönítve kezeljük, mivel ezt az összeget
fordíthatják a saját tantermük felújítására, az évenként fel nem használt összeg nem veszik
el, azt az osztályoknak lehetőségük van később felhasználni egy esetleges nagyobb
felújításra előretakarékoskodás céljából. A befizetésekről és azok felhasználásáról
elkülönített kimutatásokat tartunk nyilván, erről a gazdasági vezető tud mindig friss
információt nyújtani a szülőknek.
A befizetett összeg másik felét pedig a közösség közösen használja fel.
Mire is költjük ezt az összeget?
Röviden: infrastrukturális fejlesztésre és szükséges taneszközökre.
Kicsit bővebben ennek hátteréről. Az egyesület az iskola céljaira az önkormányzattól évi 4
millió Ft bérleti díjért bérli az épületet. Ezt a teret kell folyamatosan úgy kialakítanunk és
rendben tartanunk, hogy alkalmas legyen egy 12+1 évfolyamos általános iskola és
gimnázium működtetésére. Ide tartoznak az olyan jellegű karbantartással járó munkák, mint
a korszerűtlen lapostető szigetelése, a régi nyílászárók cseréje, a konyha mindenkori
fejlesztése az érvényes jogszabályoknak megfelelően, a mosdók felújítása, stb.
A bérleti szerződés értelmében az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjból az értéknövelő
beruházások összege leírható, a karbantartási munkálatok díjai viszont nem.
Alapvetően ilyen a tantermek egyedi kialakítása és az olyan tartós eszközök – jellemzően
padok, székek, táblák, hangszerek – beszerzése miatt felmerülő kiadások, melyek több éven
át nagyon intenzív használatban vannak, ezért időről időre szükség van az állomány
megújítására.
Mivel a gyerekek a nálunk töltött 12+1 év alatt szépen növekednek, több különböző méretű
készlettel is rendelkeznünk kell, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy követve a
növekedésüket, igyekezzünk megfelelő eszközökkel szolgálni a kényelmüket. Ezért az is
előfordulhat, hogy nem az az osztály kapja az új bútorokat, ahova az éppen beruházási díjat
fizető szülők gyermeke jár, de valahol biztosan újítunk az állományon.
A nagyobb osztályokban inkább a tanítást közvetlenül segítő eszközök – térképek, kísérleti
és egyéb szemléltető eszközök, szerszámok, varrógépek – beszerzése a feladat, ezt is
ebből a keretből igyekszünk megoldani.

Művészeti hozzájárulás
A művészeti normatíva összege jelenleg gyermekenként 51.000 Ft/év. Ez az összeg abban
az esetben igényelhető az Államkincstártól, ha az iskola a szülőktől művészeti térítési díj
jogcímen félévente egyben beszed egy előre meghatározott összeget. Ez a mi iskolánkban
jelenleg 12.000 Ft/félév/gyermek, és ezt az összeget a szülők által fizetett támogatás díja
tartalmazza. Ha ez az összeg nem érkezik be, úgy az iskola jogosulatlanul hívja le a Magyar
Államkincstártól az állami támogatási részt, és a visszautalás mellett büntetést is kell fizetnie.
Ezért olyan fontos, hogy a művészeti térítési díj az iskola nevére és határidőre érkezzen be.
Hogy mit kap mindezért a gyermeketek az iskolában? Az órarendbe beépítve, mindenki
számára kötelezően és elérhetően magas számú művészeti órát minden területről. Ezt a
Waldorf Kerettanterv komplex művészeti nevelésként említi, melynek célja nem a
művészképzés, hanem az egészséges, harmonikus ember nevelése a művészetek
segítségével, melyek elsősorban az akarati és az esztétikai érzékekre hatnak, így
egyensúlyozva ki a más típusú iskolákban egyébként alapvetően jellemző intellektuális
túlsúlyt.
1-2. osztály: 4 (kézimunka, zene, festés, dráma a főtanításban)
3-4. osztály: 5 (kézimunka, zene, festés, dráma a főtanításban)
5-8. osztály: 8 (fafaragás, kézimunka, zene, festés, rajz, dráma a főtanításban)
9-12. osztály: 8-9 (faművesség, kézimunka, zene, festés, rajz, agyagozás, dráma)
Ezeken kívül gimnáziumban tömbösítve lehetőségük van a gyerekeknek arra, hogy
kipróbáljanak egyéb kézműves technikákat is: rézművességet, kőfaragást, könyvkötészetet,
kosárfonást stb.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem tudunk minden igényt kielégíteni, ezért
több gyermek is jár más művészeti iskolába. Ilyenkor azonban az iskola elesik az államtól
igényelhető művészeti normatívától, mivel ezt egyszerre csak egy intézmény igényelheti a
tanulók után. Így ha a másik iskolában úgy nyilatkoztok, hogy ott vegyék igénybe
gyermeketek után az állami támogatást, azt mi nem hívhatjuk le, annak ellenére sem, hogy a
gyerekek nálunk az órarendbe beépítve kapják meg az általunk vállalt művészeti nevelést. A
Waldorf Szövetség ajánlása szerint nekünk ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy mindenkinél
mi hívjuk le a művészeti normatívát, ám nem gondoljuk, hogy ez a járható út, hiszen pl. a
zeneoktatás költsége nagyon magas – szinte kifizethetetlen – állami támogatás nélkül.
(Ennek főként az az oka, hogy az egyéb művészeti iskolákat nem 51.000 Ft-tal, hanem
tanszakonként változóan, esetenként jóval magasabb összeggel támogatja az állam. Ha ettől
a művészeti normatívától elesnek, ezt a szülőre terhelik művészeti tandíj formájában.) Ezért
mindig tudomásul vesszük, ha úgy nyilatkoztok, hogy más művészeti iskolába is jár a
gyermeketek, és ott veszik utána igénybe a támogatást.
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy így az iskola elesik a bevétel egy részétől, ezért a
2013/14-es tanévtől a szülői megállapodásokat úgy kötöttük meg, hogy az érintett családok,
akik más intézményben veszik igénybe a művészeti normatívát, fizessék be a vállaláson felül
plusz támogatásként azt az összeget, amitől elesünk (évente 51.000 Ft-ot).
Összefoglalva így néz ki tehát a dolog.
A szülő választhat, hogy a művészeti oktatásért a Waldorf Iskolában:
1. térítési díjat fizet (évi 24.000 Ft) - és ez esetben itt hívjuk le az állami normatívát: a díj
összege bele van kalkulálva a szülői adományba, nincs semmi teendő, csak fizetni havonta
pontosan a megállapodásban vállalt összeget.
2. tandíjat fizet (évi 51.000 Ft) - és nem mi hívjuk le az állami művészeti normatívát, hanem
másik művészetoktatási intézményben kéri azt a szülő.
Ez esetben - mivel a szülői szerződésben vállalt adomány tartalmazza az évi 24.000 Ft
művészeti díjat - az érintett gyermekek esetében az ajánlott szülői vállalást csökkenteni kell
az évi 24.000 Ft-tal, és növelni 51.000 Ft művészeti tandíjjal.
Röviden: ebben az esetben 27.000 Ft-tal kell többet fizetni gyerekenként évente, ez havonta
2.250 Ft/gyermek díjnövekményt jelent.

Étkezés, kedvezmények, tankönyvek
Az ebédrendeléssel kapcsolatos tudnivalókról a www.waldorfszeged.hu oldalunkon a
szülőknek menüpontban található ebédrendelés almenüben található részletes tájékoztatás.
Étkezési térítési díjak, kedvezmények
Megnevezés
Ált. iskola
Teljesárú (Ft/adag)
510 Ft
Havi étkezési díj (20 nap esetén)
10 200 Ft
50%-os kedvezményre jogosultság esetén
255 Ft
Havi étkezési díj (20 nap esetén, kedvezményes) 5100 Ft

Gimnázium
540 Ft
10 800 Ft
270 Ft
5 400 Ft

Készpénzes fizetés az ebédbefizetési menüben szereplő befizetési időpontokban, a házi
pénztár nyitvatartási ideje alatt lehetséges (keddenként 7.30-17.30 óra között).
Utalással történő fizetés esetén a megrendelést követően a következő számlaszámra kell
utalni:
CIB Bank: 10702040-66793849-52200005
Kedvezményezett neve: Szegedi Waldorf Iskola
A megjegyzés rovatba minden esetben be kell írni:
Név, osztály, megrendelt napok száma.
Az étkezési díjból az alábbi esetekben kedvezmények vehetők igénybe:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- három- vagy többgyermekes család
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek.
A KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE:
a.) a bölcsődés, az óvodás, az 1 – 8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi
térítési díj 100%-a,
b.) az a.) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a,
c.) három– vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50-%a,
d.) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a.
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos kérelem nyomtatvány
és a megfelelő igazolás benyújtásra kerüljön az iskolába. Nagycsaládos igazoláshoz elég a
családi pótlékról szóló igazolás (banki kivonatról másolat vagy a postai nyugta).
Felsőoktatási intézményben tanuló esetében szükséges a tanulói jogviszonyról szóló
igazolás is.
Minden egyéb kedvezményre jogosító igazolást az ebédbefizetésig le kell adni a gazdasági
irodában, mert a kedvezményt csak így tudják igénybe venni.
Kérjük, hogy a fenti igazolásokat abban az esetben is hozzák be a szülők a gazdasági
irodába, ha nem veszik igénybe az iskolai étkeztetést, mert a tankönyvellátásnál is fontosak!
Ezen felül minden családnak nyilatkozatot kell kitölteni az egy családba tartozó gyerekekről –
ezt szintén a gazdasági irodában kell megtenni.
Nagyon fontos, hogy amennyiben bármilyen kedvezményre jogosult a család, azok
igénylését időben kezdjék el a szülők intézni a lakóhelyükhöz illetékes hivatalban, mert elég
hosszadalmas az átfutási idő (akár 2 hónap is lehet). A rendszeres gyermekvédelmi
támogatással rendelkező gyerekeknek a lejárat előtt 2 hónappal be lehet adni az újabb
kérelem igénylését, mert kb. ennyi idő, mire elbírálják.

Tankönyvek
A fizetős tankönyvek csekkét a gyerekek az osztálytanítóktól és osztálykísérőktől kapják
meg a tanévnyitón, a befizetési időponttal együtt. A fizetős tankönyvek csak a befizetést
igazoló csekk felmutatása ellenében vehetők majd át, ennek időpontjáról a tankönyvfelelős
értesíti az érintetteket.
Ingyenes tankönyvellátásban részesülnek a jogszabály szerint:
1) Minden első, második és a harmadik osztályos tanuló.
2) 4-13. évfolyamon ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló, aki:
1. tartósan beteg,
2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi, vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
3. három vagy több kiskorú illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
5. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.
Ingyenesség igazolására a következők szolgálnak:
- Az 1. és a 3. pontra vonatkozóan a családi pótlék kifizetőhely által kiállított igazolás, vagy
az utolsó havi családi pótlékot igazoló szelvény vagy banki kivonat.
- A 2. pont esetében a szakértői vélemény.
- A 4. pont esetében a kiállított határozat.
- Kérelem a normatív tankönyvtámogatáshoz (az értesítőhöz csatolva, vagy az iskolában az
gazdasági irodában hozzáférhető).
Kérjük a 4-7. osztályos szülőket, akik kedvezményre jogosultak, a csatolt kérelmet Ők is
juttassák vissza!
Az ingyenes tankönyv csak abban az esetben vehető át, ha előtte a kedvezmény igazolása
megtörtént, a fizetős tankönyvet csak abban az esetben áll módunkban átadni, amennyiben
az átvételkor a befizetést bizonyító csekk bemutatásra kerül.
A kedvezményes igazolások, kérelmek leadásának határideje: a tanév első tanítási napja.
Az igazolások leadhatóak a gazdasági irodában vagy elektronikus úton a
waldorf.szeged@gmail.com címre.
Amennyiben az igazolások és kérelmek nem kerülnek határidőben leadásra, úgy nem tudjuk
biztosítani az ingyenes tankönyveket a gyermekek részére.

MÓDOSÍTÁS:
Az egyesület vezetősége 1/2016.04.27. számú határozatával az alábbi módosítást fogadta
el:
A családok vállalásai a következők:
egy gyermek esetén: 31.000 Ft/hó, 372.000 Ft/év
két gyermek esetén: 37.000 Ft/hó, 444.000 Ft/év
három gyermek esetén: 43.000 Ft/hó, 516.000 Ft/év
négy gyermek esetén: 49.000 Ft/hó, 588.000 Ft/év

