Megállapodás gyermek szülő/gondviselővel a gyermek oktatásának feltételeiről
Kedves Szülők!
Alapítványunk kuratóriuma – kötelezettségének eleget téve - tisztelettel tájékoztatja Önöket
iskolánk legfontosabb működési tudnivalóiról.
1. Amint az Önök előtt is ismert, iskolánk, a Vocational Academy, alapítványi fenntartással
működik. Költségeink fedezését állami normatíva és a tanulók után befizetett „költséghozzájárulás" biztosítja. A költség-hozzájárulás tanévekre egy összegben kerül
meghatározásra, de a szülő nyilatkozata alapján részletekben is befizethető.
2. A Vocational Academy biztosítja az általános iskolai oktatást két tannyelvű iskolában az Ön
gyermeke számára 1 – 8. osztályban, 8 évfolyamon
3. Vocational Academy két tanítási nyelvű iskolánk iskolaotthonos rendszerben működik.
Ennek keretében diákjainknak 8 órától 15.40-ig biztosítunk foglalkozásokat. Rendkívül
indokolt esetben a szülő kérésére a tagintézmény vezetője dönthet az iskolaotthonos
foglalkozás alóli eseti felmentésről.
4. Intézményünk lehetőséget ad a 8 évfolyam során is akár 2 idegen nyelvből a nyelvvizsga
megszerzésére
5. Angol nyelven - anyanyelvi tanárok közreműködésével - tanítjuk a tantárgyi órák 35-40 %át (általános iskolában 4 tantárgyat, középiskolában a szakmai tantárgyakat).
6. Nagy gondot fordítunk a megfontoltabban haladók segítésére ugyanúgy, mint a kiváló
tehetségek- gondozására.
7. Minden beiratkozott tanulónk után a tanulmányi szakasz bejezéséig (alsó tagozat; felső
tagozat; középiskola) a szakasz kezdetekor érvényes költség hozzájárulást fizeti a
szülő/gondviselő.
8. A kunszigeti Önkormányzattal kötött megállapodás 20. pontja alapján a kunszigeti
általános iskolába, mint tagiskolánkba járó tanulók után az általános iskolában nem
kell költségtérítést fizetni a szülőknek.
9. A tanév kezdetén megállapított étkezési díjat a tárgyhót követő hónapra mindig a tárgyhó
utolsó vagy utolsó előtti hetében, a kiírt időpontban kell befizetni.
10. A tanulók nyelvi-szakmai tudásukat anyanyelvi környezetben, Angliában bővítik a 10. 11.,
12. évfolyam tanulmányi ideje alatt.
11. Két tanítási nyelvű középiskolás diákjaink csak úgy kaphatják meg intézményünkben az
érettségi bizonyítványt, ha a Pedagógiai Programunkban foglaltaknak maradéktalanul eleget
tesznek, amely többek között tartalmazza a 10., 11., 12. évfolyamon anyanyelvi
környezetben - Angliában – a kötelező. szakmai gyakorlaton történő eredményes részvételt
is. (Részvételi költség kb. 300.000,- Ft /alkalom, mely adományból, szponzori támogatásból
és szülői hozzájárulásból fedezhető). A szakmai gyakorlat a tanévi követelmények
teljesítésének része.
12. Szakközépiskolánkban az elérhető végzettségek között szerepel az angol nemzetközi
könyvelői diploma (Diploma in Computerised Bookkeeping), melyet külön vizsga keretében
szerezhetnek meg sikeresen vizsgázó tanulóink.
13. Az érettségi vizsga iskolánkban - törvényi lehetőségek szerint a kéttannyelvűségünk alapjánegyúttal angol felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsgát is jelent. Megemelt óraszámainkkal az
angol nyelven kívül lehetőséget biztosítunk második idegen nyelvből is a középfokú

nyelvvizsga letételére. Harmadik idegen nyelvből is vállaljuk az alapfokú vizsgára történő
felkészítést.
14. Cserekapcsolataink felhasználásával a második idegen nyelv gyakorlására is lehetőséget
adunk európai országokban.
Gyermekük jövőjét megalapozó munkánkban továbbra is bízom az Önök együtt-működésében!
Kérem, hogy az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírni és iskolatitkárunknak visszajuttatni
szíveskedjenek.

Győr, 2007. ………………….
Tisztelettel:
____________________
Bajcsiné Király Vilma
Kuratóriumi elnök
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyilatkozat
Alulírott szülő / gondviselő ezúton nyilatkozom, hogy a Vocational Academy többcélú
Intézmény Pedagógiai Programját ismerem és elfogadom. Az abban foglaltak miatt
írattam ________________________________nevű gyermekemet a Vocational Academy
többcélú intézménybe. Tudomásul veszem, hogy a Pedagógiai Programban foglaltak nem
teljesítése az iskolai kötelezettségek nem teljesítését jelenti. Tudomásul veszem, hogy a
szabad iskolaválasztás joga e nyilatkozat aláírása esetén is engem a Közoktatási Törvény
szerint továbbra is megillet.

_______________________
Szülő/gondviselő aláírás
Győr , 2007. __________

