
                                                 

Tanfolyami részvételi szabályzat 

• A tanév 2022. szeptember 12.-től 2023. június 9.-ig tart. 

• Téli szünet lesz, viszont őszi és tavaszi szünet nálunk nincs! 

• Az a tanuló, aki a tanévünk alatt folyamatosan hallgatónk, részesül majd az iskola egyéb, nem 

a tanuláshoz kapcsolódó juttatásaiban. (pl. karácsonyi és év végi ajándékok, emléklap, 

értékelő). Ez természetesen arra is vonatkozik, aki év közben csatlakozik hozzánk. Aki 

bármelyik hónapot nem betegségből kifolyólag kihagyja, az a gyermek ezekben nem részesül. 

• Év közben tanulóinknak közösségi rendezvényeket is tartunk, melyre mindenkor szeretettel 

várjuk őket. Ilyen rendezvényünk a Halloween Party, a Karácsonyi ünnepség és a Farsang. 

• Az órák hibrid rendszerben vannak megtartva, azaz online és offline (fizikailag a helyszínen) 

is részt lehet rajtuk venni. Ezáltal minden óráról felvétel készül. Ha valaki valamiért nem tud 

valamelyik órán részt venni, akkor automatikusan elküldjük neki az adott óra felvételét és a 

hozzá tartozó esetleges kiegészítő tananyagot. 

• Az órákon az online részvétel feltétele, hogy a növendéknek legyen működő webkamerája 

és mikforonja, és azokat az órán bekapcsolva használja. 

• A nyelviskolát a közösség védelme érdekében csak egészséges gyermek látogathatja. 

• A tandíjat minden hónap első vagy második óráján kell rendezni az adott hónapra előre. 

Amennyiben rendszeresen más időpontra van ehhez szüksége a szülőnek, azt kérjük, velünk 

előre egyeztesse. Ha a fizetés a második órán sem történik meg, emlékeztetőt küldünk a 

szülőnek, és a tandíj rendezéséig a tanfolyamot a növendék nem látogathatja. Lehetőség van 

átutalással is rendezni a tandíjat, ennek igényét előre kérjük jelezni. Nyugta és számla minden 

esetben készül, de csak annak küldöm el, aki kéri.  

• Számlát a KATA adózási forma miatt csak magánszemélynek van lehetőségem kiállítani! 

• A szülő/gondviselő hozzájárul ahhoz, hogy gyermekéről év közben általunk készített kép-, és 

hangfelvételeket a nyelviskolai életünk és sikereink bemutatásához, nyelviskolánk 

reklámozásához a különböző médiafelületeinken (pl. weboldal, közösségi oldalak) 

felhasználhassuk.                    ---  Nem járulok hozzá. (Igény esetén aláhúzandó.) --- 

Maglód, 2022. augusztus 23. 

A tájékoztatót elolvastam, és annak tartalmát maradéktalanul elfogadom.  

        

 

Gyermek(ek) neve (nyomtatott):  

 

Szülő/gondviselő neve (nyomtatott):     

            

            

        __________________________ 

              Szülő/gondviselő aláírása 


