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Tanulói szerződés a KOMA Labor programban való részvételről 
Amely létrejött egyrészről a KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: 
KOMA)(1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/c, képviselő: Anka Kristóf), másrészről 

között, az alábbi tartalommal: 

1. A szolgáltatás kezdetének időpontja: 20………év………………… hónap ……nap 
 
A szolgáltatás befejezésének várható időpontja: 20………év………………… hónap ……nap 

Tanuló neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

TAJ szám:

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül:

igen                                nem 
/amennyiben igen, kérjük a határozat másolatát mellékleni)

Hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzetű

igen                                nem 
/amennyiben igen, kérjük a határozat másolatát mellékleni)

Lakcíme:

Tartózkodási helye:

Iskola, osztály, osztályfőnök neve:

Telefonszám:

E-mail cím:

Törvényes képviselőjének 
neve:

Lakcíme:

Tartózkodási helye:

Telefonszám:

E-mail cím:
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2. A KOMA Labor által nyújtott, a KOMA Bázison (1158 Bp., Ady Endre utca 31-33.) 
igénybe vehető szolgáltatások: 
a. Tanulószoba, egyéni tanulástámogatás (szociális, tanulási, szövegértés, matematika/- 

logika, számítástechnika, idegen nyelv); 
b. Egyéni mentorálás; 
c. Életvezetési-, pályaválasztási tanácsadás; 
d. Szociális ügyintézés; 
e. Személyiségfejlesztő csoportok; 
f. Színjátszó kör, színházi előadások; 
g. Szabadidős- és sportfoglalkozások: asztalitenisz, dartsozás, társasjátékozás; foci, 

kirándulás, gyúrda; 
h. Közösségi életben való részvétel, szabadidő eltöltése. 
i. Nyitott családi, közösségi programok; 
j. Tanodán kívüli programok. 

1. A KOMA Labor vállalja, hogy 
a. a fent említett szolgáltatásokat a projekt ideje alatt folyamatosan biztosítja (nyitva tartás: 
H-P: 15:00-21:00, Sz: 14:00-22:00); 
b. egyéni mentoráció keretein belül biztosítja - résztvevő tanuló, szülő/gondviselő és a 
fejlesztési team közreműködésével - az egyéni fejlődést támogató motivációs terv, gondozási 
terv elkészítését és rendszeres felülvizsgálatát; 
c. bemeneti kompetencia mérést végez; 
d. a tanuló fejlődésének érdekében kapcsolatot tart a résztvevő tanuló törvényes 
képviselőjével, tanáraival és más közreműködő szakemberekkel. 

1. A szerződő tanuló vállalja, hogy 
a. betartja a KOMA Bázis és a KOMA Labor program házirendjét (együttélési alapelvek); 
b. fejlődése érdekében betartja az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott, saját maga 
által vállalt feladatait; 
c. fejlődése érdekében együttműködik a KOMA Labor program munkatársaival. 

1. Adatkezelés 
a. A személyes adatok és anyagok tárolása zárható szekrényben valósul meg, az 

adatvédelmi előírásoknak megfelelően. A tanulók adatait kizárólag a KOMA Labor 
program működésével kapcsolatban használják a KOMA Labor munkatársai. 

b. Szerződő felek hozzájárulnak, hogy 
i.a KOMA Labor munkatársai kapcsolatot tartsanak a tanuló iskolájával, betekinthessenek a 
tanuló iskolai nyilvántartásaiba, dokumentumaiba (nevelési szaktanácsadó szakvéleménye, 
napló, bizonyítvány, ellenőrző, iskolai eredmények), 

ii.a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolás másolatát a KOMA Labor 
munkatársa kikérhesse a lakóhely szerinti, területileg illetékes hivataltól, 

iii.a rendszeres gyermekvédelmi helyzetről szóló igazolás másolatát a KOMA Labor munkatársa 
kikérhesse a lakóhely szerinti, területileg illetékes hivataltól, 

iv.a fent nevezett dokumentumokról, valamint a tanuló egyéb személyes iratairól a Tanoda 
másolatot készítsen és tároljon, 

v.a tanulóról a KOMA Bázison és a KOMA Labor egyéb rendezvényein fotókat, felvételeket 
készítsenek, és azokat – biztonságos keretek között – nyilvánosságra hozhassák. 
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1. A Tanulói szerződés megszűnik: 
a. a szerződésben foglalt, befejezés időpontjában; 
b. ha a tanuló legalább 30 napig nem tesz eleget a szerződésben foglaltaknak; 
c. a KOMA Labor részéről kezdeményezve, ha a tanuló többszörösen megsérti a házirendet 

(együttélési alapelvek), és veszélyezteti saját és társai fejlődését. 

Kelt: Budapest,…………………………………… 
 
 

…………………………………………    ………………………………………… 
   Tanuló      KOMA Labor szakmai vezető 

………………………………………    
    Törvényes képviselő      
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