IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ A 2013-2014. TANÉVRE
Az intézmény neve:
címe:
OM-azonosítója:

Török Ignác Gimnázium
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 12.
032561

I. Normatív kedvezmény iránti igény
Beadási határidő:2013. március 1.
(Ha nem igényel normatív kedvezményt, akkor csak az alsó keretes részt kell kitölteni!)
A tanuló:
neve:

osztálya:
(2013-14)

lakcíme:

oktatási azonosító száma:

diákigazolvány-száma

lakcíme:

azonosító iratának típusa:
sz.ig; útlevél; vezetői eng.;

száma

A szülő (gondviselő)1:
neve, telefonszáma:

egyéb:

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8.§ (4)
bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott
jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül.
(A megfelelőt aláhúzással jelölje!)
A tanuló:
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 hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók tankönyvellátását iskolánk tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, azaz a
jogosult tanuló az iskolai könyvtárból kapja meg az igényelt tankönyveket. Ez lehet használt és új példány is.
Ezek a kiadványok az iskola tulajdonában maradnak, és a használat után (tanév végén, vagy egyes könyvek
esetében érettségi vizsga után) vissza kell adni.

Dátum:…………………………..……………

……………………………
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

A tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem, a 2013-14-es tanévben gyermekem az ingyenes
tankönyvellátást nem veszi igénybe.
Dátum:

_______________________________________

Tanuló neve: ______________________________________
Osztálya (2013-14):

1

______________________________

Nagykorú tanuló esetén nem kell kitölteni.

_____________________________________
Szülő aláírása

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján minden évben az éves költségvetési törvényben kell
meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron forgalomba
kerülő tankönyvek megvásárlásának támogatásához.
A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt.
A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - 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 (szakorvos igazolja),
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott - a tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el],
d) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).
Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az
Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai
igazoló szelvénnyel is.
A felsoroltakon túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint – további kedvezményeket
állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család
egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges.
Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt adatok
valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami
Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.
A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek
vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.
Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet:
- iskolából történő kölcsönzéssel,
- napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy
- a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával biztosítja.
Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból
kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola
köteles ilyen módon felhasználni.
Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában kapja kézhez
minden tanuló az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók esetében
legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja
vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.

AZ INTÉZMÉNY TÖLTI KI!
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további
tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént2:
igen – nem.
A bemutatott igazolás típusa2:

Kelt:…………………………………….

szakorvosi igazolás (a);
szakértői és rehabilitációs bizottsági igazolás (b,c);
igazolás a megállapított családi pótlékról (d,e);
határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről (f);
egyéb:…………………………………………………………
……………………………
osztályfőnök aláírása

A támogatást jóváhagyta:
……………………………
iskola igazgatójának aláírása
2

A megfelelő szöveg aláhúzandó!

