
Pénzügyi szabályzat

A Magyarajkú Gyermekekért Egyesület által működtetett óvodát és iskolát támogató
befizetési rend a zavartalan működés érdekében a következő:

Óvodai díj alkalmanként

Kedd, csütörtök délelőtti csoport 25 CHF

Hétfő, szerda délutáni csoport 28 CHF

Az óvodai foglalkozási díj befizetése félévenként történik.
Az egyes félévekben fizetendő díjakat az iskolai szünetek figyelembevételével, a félévenként
kiszámolt alkalmak alapján állapítjuk meg, és ezt a augusztusban illetve januárban közöljük. A
szülők számlát kapnak, kéthetes fizetési határidővel. Az év közben csatlakozók a megkezdett
félévben még aktuálisan megtartandó foglalkozások számának megfelelő díjat kötelesek
fizetni.

Befizetett díjat az Egyesület nem fizet vissza.

Késedelmes fizetés esetében (a második hét lejárta után), az érintett család második fizetési
felszólítást kap, összesen 2-szer 2 hét türelmi idővel. Amennyiben az óvodai / iskolai díj a
türelmi idő lejárta után sem került befizetésre, a gyermek nem jogosult többé az óvodai /
iskolai foglalkozásokon részt venni, illetve a család lekerül a levelezési listáról. A listára való
visszavétel, illetve a foglalkozásokon való részvétel feltétele az elmaradt díj(ak) befizetése.

Hiányzások (betegség, utazás stb.) miatt nem áll módunkban a befizetett összeget
visszatéríteni, illetve a hiányzás nem mentesít az óvodai díj befizetés alól.

Különleges esetekben (testvér születése, óvodától távoli lakhely stb.) előzetes megbeszélés
alapján lehetséges az alkalmankénti résztvétel. Ilyenkor a díjat az óvónők által vezetett
jelenléti ív alapján kerül kiszámolásra és számlázásra a félév végén.

Kivételes esetekben- egyéni elbírálás szerint- lehetőség van az óvodai foglalkozási díj illetve
az iskolai díj részletekben való befizetésére, melyről a Vezetőség dönt.

Az újonnan jelentkező gyerekek részt vehetnek egy első, ingyenes próbanapon, ami után a
szülők eldöntik, hogy a gyereket be szeretnék-e íratni. Amennyiben még nem iratkoztak be az
intézménybe, még ne hagyják ott gyermeküket a foglalkozáson. Felhívjuk a kedves szülők
figyelmét, hogy szülői jelenlét ideje alatt a felelősség a gyermek testi épségéért a szülőt
terheli.

Jelentkezni a foglalkozásokra a tanév folyamán bármikor lehetséges, mely a tanév végéig
érvényes. Beiratkozni a honlapon lehet a “Beiratkozás a Magyarajkú Gyermekekért Egyesület
óvodájába/iskolájába dokumentum kitöltésével. Amennyiben gyermekét beíratja, fizetési
kötelezettség áll fenn az aktuális félévre,az iskola esetében tanévre. Tanév vége előtti
kijelentkezés az óvodából írásban decemberben lehetséges a
steineremese.magye@gmail.com email címen. Utólagos kijelentkezést nem áll módunkban
elfogadni.

Iskolai díj félévenként : CHF 200.-

Az iskolai díj félévente kerül számlázásra.
Az év közben csatlakozók a megkezdett félév egész díját kötelesek megfizetni, függetlenül
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attól, hány alkalommal van még iskolai foglalkozás abban a szemeszterben. A kilépési
szándékot ebben az esetben is kérjük a fentieknek megfelelően írásban jelezni.

Befizetett díjat az Egyesület nem fizet vissza.

Kedvezmények:

Testvérkedvezmény az iskolai és óvodai díjból 10%

A díjakat az Egyesületet terhelő költségek növekedésének/csökkenésének mértékével a
Vezetőség külön ülésen módosítja és az a következő félévtől érvényes. A fent megjelölt %
családonként a magasabb összegből kerül levonásra. 3, vagy több gyermek esetében a
szülőnek csak az egyik gyermek után kell a 100%-os díjakat megfizetnie.

A 2021. január 13-án a Közgyűlés megszavazta, hogy a MAGYE-nak dolgozó
alkalmazottainak gyermekei heti egy foglalkozáson díjtalanul vehetnek részt.

Rendezvények
Az Egyesület év közben a következő rendezvényeket szervezi meg:

Január: Farsang
Július: év végi záró ünnepség
December: Mikulás

Ezek az ünnepségek az Egyesület pénzügyi helyzetének megfelelően lehetnek ingyenesek
vagy térítéskötelesek..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A gyermekek óvodába/ iskolába beíratásának, illetve a rendezvényeken való részvételének
feltétele a MAGYE tagdíj befizetése. A tagdíjat a félévre számoljuk,az óvodai / iskolai díjjal
együtt kerül kiszámlázásra (augusztus és január hónapokban). A később csatlakozók az első
számlájukkal kapják meg.
Összege félévente 15 CHF.

Az tagdíj elmaradása esetén a család felszólítást kap 3 hónap türelmi idővel, és amennyiben
nem történik meg a befizetés, a család lekerül a MAGYE levelezési listáról. A levelezési
listára visszakerülni az elmaradt díj befizetése után lehetséges.

A Magyarajkú Gyermekekért Egyesület banki adatai a következők:
Verein für ungarischsprachige Kinder
8051 Zürich
Konto: 60-384027-7
IBAN: CH27 0900 0000 6038 4027 7

Mivel az Egyesület működéséhez szükséges anyagi forrásokat a szülők befizetései
szolgálják, kérjük, hogy a díjakat mindenki időben és pontosan fizesse be.

A foglalkozások az adliswili iskolai rendhez igazodnak.

https://www.adliswil.ch/publikationen/77010
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