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Kedves Szülők! 

 
Az elmúlt évben két szerződést is aláírtatok a gyerekeitek iskoláztatása kapcsán. Az egyik a „Szülői 
hozzájárulási szerződés”, a másik pedig a „Pedagógiai együttműködési megállapodás”. Mindkét szerződés 
addig érvényes, amíg a gyerekeitek a Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményébe jár, így 
ezen szerződések újbóli aláírására nincs szükség. Ugyanakkor, a „Szülői hozzájárulási szerződés” kiegészítő 
melléklete, amely a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület felé fizetendő hozzájárulási díj összegét 
rögzíti, mindig csak egy adott tanévre szól, így azt idén is ki kell töltenetek és alá kell írnotok. Továbbá arra 
szeretnénk kérni Titeket, hogy az adataitok adminisztrációs célú kezeléséhez is járuljatok hozzá egy 
nyilatkozat kitöltésével. A két dokumentum kitöltéséhez szeretnénk útmutatót adni az alábbiakban: 

- A „Szülői hozzájárulási szerződés” kiegészítő mellékletét kitölthető pdf file formájában elküldjük 
nektek, de ez letölthető az Iskola honlapjáról is. Az űrlapot valamennyi, az Intézményünkbe járó 
gyereketekre vonatkoztatva külön-külön töltsétek ki, hiszen a „Szülői hozzájárulási szerződés” is 
gyermekenként szól. 

- A saját és a gyermeketek adatai mellett meg kell adnotok a hozzájárulási díj összegét is. Ez 2020. 
szeptember 1-től családonként kerül meghatározásra, az Intézménybe járó gyermekeitek számától 
függően. Arra kérnénk benneteket, hogy a melléklet II. 1. pontjában tüntessétek fel az 
intézményünkbe (óvoda, iskola) járó gyermekek számát és a gyerekek száma után fizetendő 
hozzájárulási díj mértékét.  
Ha az Intézménybe csak egy gyermeketek jár (függetlenül attól, hogy az óvodába, általános iskolába, 
vagy a gimnáziumba), akkor 32 000 Ft-ot írjatok az űrlapra. Ha két gyermekről van szó, akkor a 
családonként fizetendő díj 44 000 Ft, míg ha három, vagy annál több gyermeketek jár az 
Intézménybe, akkor mindegyik űrlapra a családonként fizetendő 51 000 Ft-ot írjatok a megfelelő 
rovatba. 

- A szülői hozzájárulási díjon túl térítési díjat kell fizetnünk a művészeti oktatásért, aminek a mértéke 
3.000.- Ft, ha más intézményben veszi igénybe a gyermeketek ezt az oktatást, akkor 4.500.- Ft 
gyermekenként. A díj megfizetése jogszabály alapján kötelező. 

- Kérünk Benneteket, hogy kitöltés után valamennyi gyermek kapcsán kitöltött űrlapból két példányt 
nyomtassatok ki és írjatok alá, és juttassátok el azokat postán, vagy személyesen az Intézmény 
titkárságára, Gyarmatiné Tugya Tímeához. Az Egyesület részéről történő aláírás után az űrlapokból 
egy-egy példányt visszajuttatunk hozzátok. 

- Ha nincs nyomtatási lehetőségetek, akkor természetesen az iskolában kinyomtatjuk az általatok 
kitöltött űrlapokat. 

- Az adatkezelési nyilatkozatot azon szülők töltsék ki, akiknek az adatai a „Szülői hozzájárulási 
szerződés”-ben is szerepelnek. Ha egy adott gyermek kapcsán mindkét szülő aláírta a szerződést, 
akkor mindkét szülő töltse ki a nyilatkozatot, ha – bármilyen okból kifolyólag – csak az egyikük 
adatai szerepelnek a szerződésen, akkor természetesen csak tőle várunk nyilatkozatot. 

- Az adatkezelési nyilatkozatot szülőnként töltsétek ki, és két példányra van szükségünk. Azaz, ha 
több gyermeketek jár az Intézménybe, így több „Szülői hozzájárulási szerződés”-t is aláírtatok, 
akkor is csak szülőnként két példányt írjatok alá. 

- A nyilatkozaton szereplő „családi azonosítót” mi fogjuk kitölteni. Ez egy technikai szám lesz, amivel 
a befizetéseiteket nyilván szeretnénk tartani. Ez alkalmas lesz arra, hogy pl. a szülői hozzájárulási 
díj átutalással történő befizetésekor csak ezt kelljen megadnotok, függetlenül a gyermekek számától. 
Kérjük, hogy az általunk generált családi azonosítóval kitöltött és hozzátok visszajuttatott 
nyilatkozatot őrizzétek meg, és a családi azonosítótokat kezeljétek bizalmasan. 

Előre is köszönjük a segítségeteket a „Szülői hozzájárulási szerződés” mellékletének, és az Adatkezelési 
nyilatkozatnak a kitöltésében! 


