Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2018/2019-es tanévre vonatkozó normatív
kedvezmény (ingyenesség) igénybevételéhez szükséges legfontosabb tudnivalókról.
A vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről, 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról,
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. Ez utóbbit a
21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet módosította.
A fenti rendelkezések alapján jelenleg érvényes szabályozás – mint ahogyan az a
kitöltendő és a megfelelő, jogosultságot igazoló papírok kíséretében visszaküldendő
Igénylőlapon is látható – a következő:
Normatív kedvezmény igényelhető a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő
tanuló számára, ha a gyermek:
a)
tartósan beteg (szakorvos vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás
igazolja),
b)
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
(szakértői bizottság szakértői véleménye igazolja),
c)
három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (a
megállapított családi pótlék igazolja, továbbá ki kell tölteni egy nyilatkozatot az
eltartott gyermekekről),
d)
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított
iskoláztatási támogatás
igazolja),
e)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat
igazolja),
f)
a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül (az erről
szóló határozat igazolja).
A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, pénzintézeti folyószámla-kivonattal
vagy postai igazoló szelvénnyel.
Fontos, hogy az ingyenes tankönyvekre való jogosultságot igazoló megfelelő iratot
(ill. annak fénymásolatát) az Igénylőlappal együtt, vagy legkésőbb 2018.04.27-ig
beküldjék bemutatásra (ha ezek eredetiek, vissza fogjuk juttatni azokat Önökhöz).

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért aláírásával büntetőjogi
felelősséget visel, az azokban beálló módosulásokról az iskolát 15 napon belül
értesítenie kell (ld. Igénylőlap)!
A jogszabályok és a támogatás hatékony hasznosítása érdekében iskolánk az ingyenes
tankönyvek biztosítását – hasonlóan a korábbi évek jól bevált gyakorlatához – ezúttal
is az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel oldja meg, amely a visszahozott
(használt, de még használható) és újonnan vásárolt könyvekkel történik. Ez azt jelenti,
hogy az ingyenes tankönyvek könyvtári leltárban vannak, azokat a tanuló köteles
a használat, a felkészülés befejezése (legkésőbb az érettségi/szakmai vizsga
letétele) után leadni.

Igényüket az IGÉNYLŐLAP értelemszerű, hiánytalan
kitöltésével és benyújtásával, valamint a szükséges
dokumentumok csatolásával kell bejelenteni (fokozottan figyelni
kell a jogosultág indoka részre).
Kérjük, hogy juttassák el a papírokat az osztályfőnöknek,
meghosszabbított határidővel 2018. április 20. péntekig.
Aki már benyújtotta az igénylőlapot, de nem csatolta az
igazolást, április 27. (péntek) 16:00 óráig pótolni tudja.
Amennyiben a jogosultságot még nem tudják igazolni, azt az
igénylőlapon szíveskedjenek jelezni, vagy ha már leadták,
külön nyilatkozatot kérünk benyújtani.
Kérdéseik esetén a 347-1071-es telefonszámon vagy
kildiko@harsanyi-bp.hu e-mail címen állok rendelkezésükre.
Csak a szabályozásnak megfelelően
igényléseket áll módunkban elfogadni.
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