Igényfelmérő nyilatkozat
Alulírott (szülő neve olvashatóan) ……………………………………………..................... nyilatkozom arról, hogy a csoportos kiutazásra
vonatkozó részletes feltételeket tartalmazó pályázati felhívást (https://www.knyp.hu honlapon az intézményi pályázat menüpont) megismertem.
Ennek ismeretében kérem, hogy gyermekem (tanuló neve olvashatóan)
……………………………………………………………….. ……………….. osztályos tanuló részt vehessen a Széchenyi István Gimnázium által
szervezett csoportos nyelviskolai tanulmányúton.
A kiválasztott csoport sorába írjon „X”-et (legfeljebb kettőt választhat).
Választott
csoport
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1.
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Tervezett időpont
(változhat)

Célország
Egyesült Királyság

Tervezett
csoportlétszám (fő)

2020. július első fele

16-20

2020. július első fele

16-20

2020. augusztus 2-3.
hete

16-20

2020. július első fele

16-20

2020. július második
fele

16-20

Ausztria

2020. július első fele

16-20

Ausztria

2020. augusztus
közepe

16-20

Egyesült
Anglia
Egyesült
Anglia
Egyesült
Skócia
Egyesült
Skócia

Királyság Királyság Királyság Királyság -

A külföldi csoportos kiutazáson részt venni szándékozó tanulóknak és szüleiknek a pályázattal kapcsolatos tájékoztató szülői értekezletet
tartunk 2020. január 28-án.
Tudomásul veszem, hogy:








Ha a jelentkezők száma nem éri el a minimális csoportlétszámot (16 fő), az Iskola nem szerepelteti az adott csoportot a támogatási
kérelemben (amennyiben lehetséges, felkínáljuk egy másik csoporthoz való csatlakozás lehetőségét).
A tanulók magatartási vagy egyéb problémái miatt az intézmény dönthet úgy, hogy a külföldi csoportos kiutazáson nem tud a tanulóért
felelősséget vállalni, ezért nem vehet részt az iskola által szervezett csoportos kiutazáson. Ez esetben a tanulónak lehetősége van egyéni
pályázattal részt venni a programban.
A tanulónak a nyelviskolai kurzuscsomag minden foglalkozásán kötelezően részt kell vennie és a programról szakmai beszámolót kell
készítenie.
Amennyiben a Kedvezményezett tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó
nyelviskola részvételi igazolásával, a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a támogatás teljes összegét visszaköveteli. A tanulót
terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható okból történt.
A pályázati kiírásnak megfelelően az Iskola feladata a csoportos nyelviskolai képzésben részt venni kívánó tanulóktól a „Szülői/gondviselői
hozzájáruló és felelősségvállaló nyilatkozatot” (a szülői értekezletet követően kerül kiosztásra) mindkét szülővel (gondviselővel)
történő aláíratása, szülők/gondviselő személyazonosságának ellenőrzése mellett, a nyilatkozatok megőrzése.

Kérjük a kitöltött „Igényfelmérő nyilatkozat”-ot juttassa vissza a tanuló nyelvtanárához 2020. január 22-ig (ezt elegendő egy
szülőnek aláírnia).

Kérjük, hogy a nyilatkozatról visszaküldés elött készítsen másolatot (elektronikus, vagy papír).
Pécs, ………………………

………………………….
szülő aláírása

………………………….
szülő aláírása

………………………….
tanuló aláírása

