Térítési díj
A kollégiumi ellátás ingyenes, a tanuló napi háromszori étkezésének díját kell fizetni. Ennek teljes ára 987
Ft/nap.
A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B § (1) d) szerint
ingyenes étkezésre jogosult a tanuló, ha
a) nevelésbe vették,
b) utógondozói ellátásban részesül.
A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B § (2) szerint 50 %
kedvezményben részesül az a tanuló, aki
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos,
A kedvezmény igénybevételét írásban kell kérvényezni, valamint dokumentumokkal alátámasztani.
Lehetséges a háromszorinál kevesebb étkezést kérni, ebben az esetben a reggeli 253 Ft, az ebéd 417 FT,
a vacsora 318 Ft.
Az iskolai menzán étkezők 417 Ft díjat fizetnek naponta. Az étkezés árát központilag állapítják meg. A fenti
kedvezmények ebben az esetben is igénybe vehetők. A kedvezmény igénybevételét írásban kell
kérvényezni, valamint dokumentumokkal alátámasztani.

Díjfizetés minden hónap 15. napjáig.
Fizetési módok:




készpénzben a 103. irodában,
utalással,
bankkártyával (a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény Központi Igazgatási Irodájában,
Békéscsaba, Gyulai út 53-57.).

Tandíj
A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 3. § (1) értelmében az állam a szakképzésben való
részvétel keretében ingyenesen biztosítja:
a) az első kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma
esetén legfeljebb három tanéven keresztül,
b) a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga
letételéig,
c) a technikumban tanulói jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzését.
A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma
megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő
részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.
A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 4. § (3) b) értelmében:
Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott
nem állami szakképző intézmény tandíj ellenében biztosítja a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlését.

