BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szociális és Köznevelési Osztály
1139. Budapest XIII., Béke tér 1.
elektronikus elérhetőség: ph-szko@bp13.hu

SZKO/17/3

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
KÉRELEM
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a Gyermekakadémia bevonásával LEGO ROBOT programozó
tanfolyamot indít felső tagozatos általános iskolások részére. Korcsoport 3-8. osztályok. Rendkívüli Települési
támogatás keretében a feltételek megléte esetében a tanfolyam részvételi díjának - 102 000 Ft/8,5 hó – 80 %-át, 81 600
Ft/8,5 hó az Önkormányzat átvállalja.
Szülő, kérelmező neve:………………………………………….. Születési neve: . ..........…………………………………
Családi állapota: …………………Anyja neve: ………………………….Születési hely, idő: . ......................................... ,
TAJ szám: --
Telefon, email cím (a könnyebb kapcsolattartás érdekében): ………………………….……....
Állampolgársága: - magyar állampolgár
- bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,
- magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert,
- egyéb személy: ..................... (engedély száma: ..................................................... )
Bejelentett lakóhely:  irányítószám ................................................................................... . település
.......................................................... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt ................ házszám .......... ép./lph. ..... em., ..... ajtó
Bejelentett tartózkodási hely:  irányítószám ...................................................................... . település
.......................................................... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt ................ házszám .......... ép./lph. ..... em., ..... ajtó
Életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő részt kérem aláhúzni.)
Felhívjuk figyelmét, hogy kérelmen szereplő adatokat a népesség-nyilvántartó adatai alapján köteles kitölteni!

Nyilatkozat:
 Vállalom az önrész - havi 2 400 Ft. - rendszeres befizetését a szolgáltató felé:
 Vállalom, hogy a gyermekem rendszeres részvételét biztosítom:

igen
igen

nem
nem

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 27. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. § és a
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletében
meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük.
Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy
azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük.
Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait
is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Budapest, 20 .............. év .............. hó ............. nap
.........................................................................................
kérelmező aláírása
Gyermek neve:
Iskola neve,címe és osztály:
iskola tölti ki:
Gyermek 2018/2019. tanév végi matematika osztályzata: jeles jó
Gyermek 2018/2019. tanév végi magatartás értékelése: példás jó
Osztályfőnök/matematikatanár a gyermek tanfolyamon való részvétlét: támogatja
dátum

nem támogatja
ph helye

aláírás

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat anyagi támogatásával - a Gyermekakadémia szakmai bevonásával - a
XIII. kerületi általános iskolákban élményalapú robotprogramozó tanfolyam indítását tervezzük. A Gyerekakadémiát
2014-ben azzal a céllal hozták létre, hogy új és kreatív módszerekkel elérhetővé tegyék a programozást, a digitális
írástudás elsajátítását gyermekek számára.
A támogatott tanfolyamon való részvételre jelentkezni a pályázati adatlap kitöltésével lehet.
Az adatlapot elektronikusan a ph-szko@bp13.hu email címre kérem aláírva visszaküldeni.
Jelentkezés határideje. 2019. szeptember 30.
Amennyiben nem felel meg a pályázatban megadott feltételeknek, de szeretné, ha gyermeke részt venne a tanfolyamon a
teljes díj megfizetése ellenében a www.gyerekakademia.hu weboldalon elektronikusan jelentkezhet.

A tanfolyammal, a tematikával kapcsolatos ismeretek a Gyermekakadémia honlapján megismerhetőek: Web:
www.gyerekakademia.hu
vagy
email:
info@gyerekakademia.hu
kérdések
feltehetőek.

