Tájékoztató a 2017/2018. tanév tankönyvrendeléséről
Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint
tankönyvmegrendelést szabályzó 17/2014. (III 12. ) EMMI rendelet
és a 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete alapján tájékoztatom Önöket
a 2017/2018. évi iskolai tankönyvellátásról.

Az iskolai tankönyvrendelés során az iskolának, ingyenesen kell biztosítani a szükséges
tankönyveket a következő esetekben:
- a tartósan beteg,
- 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,
- három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesül.
Az igénylés az osztályfőnököktől kapott igénylőlapon nyújtható be, amellyel együtt be kell
mutatni a normatív támogatás igazolására szolgáló iratot is.
Ezen kívül térítésmentesen kapják a tankönyveket a 2017/2018. tanévben az általános iskola
1. 2. 3. 4. 5. évfolyamos tanulói.
Az ingyenes tankönyvellátás iskolánkban biztosítható:
- az iskolakönyvtárból történő tankönyvkölcsönzéssel
- használt könyvek biztosítása útján
- állami normatíva felhasználásával.
A támogatásra jogosult tanulók könyvei iskolakönyvtári nyilvántartásba kerülnek. A
tankönyveket a tanév végén vissza kell adni az iskolai könyvtár részére. A tanuló, illetve a
kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az
iskolának megtéríteni.
Minden jogosultság esetén 2017. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a
diáknak, az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani.
Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!
Iskolánkban lehetőség van arra, hogy azok a tanulók, akik nem jogosultak ingyenes
tankönyvellátásra (szülő/gondviselő fizet), tankönyvek egy részét használt könyvekkel, az
iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel biztosíthatjuk a készlet erejéig.
Az igénylőlapokat az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók, a kitöltött igénylőlapok
visszajuttatásának határideje 2017. április 19.

