
   
   Képzési Szerződés  
       
Mely létrejött Első Szorobán Alapítvány, mint a pedagógus-továbbképzési program alapítója 
6900 Makó, Soproni u. 14. (továbbiakban képzőhely vagy alapítvány)   
   valamint:    
<<A tanuló neve és címadatai>> 
mint tanfolyami tanuló (továbbiakban: tanuló) az alábbi feltételekkel a 2013. évi LXXVII. törvény 
szerint:   
Alulírott tanuló a Szorobánhasználat – A szorobánnal történő számolás alapismereteinek elsajátítása 
távoktatással című (továbbiakban: tanfolyam) 30 órás képzés tanulója  
(Eng. sz: << … >>; Munkaügyi közp. reg. sz. << … >>.).  
Az alapítvány vállalja, hogy a tanuló (munkáltatója) által fizetett tanfolyami díj ellenében ellátja a tanulót    
távoktatási oktatócsomaggal, amiben tárgyi taneszköz, nyomtatott, hangzó és videó anyag található.  
Végzi a tanuló által választott képzési formához járó szolgáltatásokat, a távoktatást, ütemezi a tanuló  
tanulását. A visszaküldött ellenőrző feladatlapjait, a típushibákat javítja, rövid értékeléssel látja el.  
Segítséget nyújt a tanfolyam akadálymentes elvégzéséhez és az ismeretek elsajátításához.  
Segítő személyt (tutor-t) biztosít a tanuló számára. Ha a tanuló teljesítménye egyes leckék esetében  
nem éri el a 70 %-os eredményt, javaslatot tesz a lecke megismétlésére. Tanúsítványt állít ki az  
elvégzett tanfolyamról, ami legalább 70 %-os eredménnyel zárult.  
A szolgáltatásért a tanuló vállalja, hogy a tanfolyam megkezdése előtt a tanfolyami díjat (készpénzzel,  
postautalványon, banki átutalással) megfizeti (munkáltatójánál kezdeményezi a fizetést), melynek  
mértéke: << … >>Ft. A távoktatást a tanuló (a saját maga által meghatározott helyen, pl. otthonában, 
...) a kiszabott hatvan napon belül elvégzi. (A távoktatásban értelemszerűen hiányzás nem létezik.)  
Vállalja a tanfolyam követelményeiként előírt feltételek teljesítését, ellenőrző feladatait határidőre  
visszaküldi. Kapcsolatot tart segítőjével (tutorával). Betartja a Tanfolyami és Vizsgaszabályzat 
tanulóra vonatkozó részeit. Kötelességei elmulasztása esetén a tanuló a tanfolyamból kizárható, a 
tandíját vissza nem térítjük. Személyes megjelenés a tanfolyam alatt nem szükséges, külön 
gyakorlati képzési egység nincs. A tanuló jogviszonya a Tanúsítványa kiadásáig tart. A tanulónak 
joga van a tanfolyam zárása után véleményét kifejteni az alapító által átadott kérdőíven.  
A tanuló a tanfolyam elvégzésével egy új számolási technikát ismer meg, mely a meglévő számolási  
készségét, képességét a tízes alapú helyi értékes rendszerben fejleszti tovább. 
Az itt nem szabályozott részek az Első Szorobán Alapítvány Tanfolyami és Vizsgaszabályzatában találhatók  
(Kérésére elküldjük) és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a PTK vonatkozó 
paragrafusai érvényesek. 
A tanfolyam indításával az Alapítvány, mint felnőttképzést folytató egyéni vállalkozót,  
Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónőt (külön szerződésben) bízta meg.  
Alulírott ismerem és elfogadom a tanfolyammal kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót. 
 Ismerem a tanfolyami tematikát, a szervezők, a segítő személy (tutor) nevét, beosztását, 
elérhetőségét. 
 Ismerem a tanfolyamot felügyelő szerv nevét, címét. (Panasz esetén az Első Szorobán 
Alapítványnak  
benyújtott (Makó, Soproni u. 14.), de az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Osztály Pedagógus- 
Továbbképzési Osztályának címzett levélben kell fordulni (Oktatási Minisztérium, 1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14.)). Tudomásul veszem, hogy a Szorobánhasználat című tanfolyam 30 órájának 
elvégzése nyújt biztos tudást.       
       
       
Kelt: Makó, << … >>      

 


