Tanulói tankönyvtámogatás rendszere Szülőknek!
A tanuló (szülő) az iskolában ingyenes, vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola
biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetkius
vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
A kedvezmények iránti igényt a 17/2014. (EMMI) Oktatási Miniszteri rendeletben
meghatározott igénylőlapon kell bejelenteni. Mellékelve.
Az igénybejelentés időpontja: beiratkozáskor (lásd: Honlapon)
A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nem élt az igénybejelentés
jogával.
A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot tankönyvosztáskor
(szeptember) kell LEADNI (fénymásolat is elegendő).
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok szükségesek:
a) tartósan beteg tanuló esetében szakorvosi igazolás
b) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, (amely lehet bérjegyzék, pénzintézeti
számlakivonat, postai igazolószelvény)
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat
d) szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvélemény
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként elfogadjuk a bérjegyzéket, a pénzintézeti
számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
Jogszabály alapján az ingyenes tankönyvet az iskola három módon tudja biztosítani:
- tanulószobai tankkönyvvel,
- kölcsönkönyvtári tankönyvvel,
- pénzbeli támogatással (normatív támogatás).
Az elmúlt években iskolánk pénzbeli támogatással, ingyenesen juttatta a jogosult tanulók
részére a tankönyveket. A jelenlegi igen nehéz gazdasági helyzetben sajnos a továbbiakban
nem áll módunkban ingyenesen tanulóink részére tulajdonba adni a tankönyveket, ezért csak
könyvtári könyvek kölcsönzésével tudjuk számukra a kormányzat által törvényben előírt
ingyenes tankönyveket biztosítani.
A felvételi értesítéskor megkapott (vagy a Honlapról letöltött) nyilatkozaton lehet nyilatkozni
arról, hogy gyermekük részére igénybe kívánják-e venni könyvtári kölcsönzés formájában az
ingyenes tankönyvjuttatást.

