Tájékoztató a 2016/2017- es tanév tankönyvrendelésének menetéről

A 9. évfolyamnak előzetesen megrendelt tankönyvek listája átvehető az iskola könyvtárának
nyitvatartási idejében 8 és 4 óra között. Kérjük, jelöljék rajta, ha valamelyik tankönyvre nincs
szükségük, mert más forrásból szerzik be, és hozzák magukkal a beiratkozásra. Az iskola csak
ennek a lapnak a meglétével rendel könyveket a diákoknak.
Az idei tanévben is 2 féle módon juthatnak hozzá a tanulók a tankönyvekhez.
1: A teljes összeget ki kell fizetni. Ezt megtehetik a tankönyvátvételkor kapott csekken
befizetve, készpénzben, bankkártyával, iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postán vagy
banki átutalással. A banki átutalás részleteiről később kapnak pontos tájékoztatást.
2: Normatív tanulói tankönyvtámogatás igénylésével. A 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet
értelmében ingyenes tankönyvtámogatásban részesülhetnek a következő gyerekek:
a) tartósan beteg,
b) sajátos nevelési igényű,
c) három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
A következő igazolásokra lesz szükség a kedvezmény igénybe vételéhez:
a) tartósan beteg: szakorvosi igazolás
b) sajátos nevelési igényű: szakértői és rehabilitációs bizottság igazolása
c) három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él: a családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult: a családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás
e) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az erről szóló határozat igazolja
A támogatás igénybevételéhez ki kell tölteni az erről szóló igénylőlapot. Ez elérhető az iskola
honlapján, valamint az iskola könyvtárában, 8 és 4 óra között.
Kérjük, hogy a kitöltött igénylőlapot a jogosultságot igazoló dokumentum fénymásolatával
együtt legkésőbb a beiratkozáskor, június 22-23.-án hozzák magukkal. Előbb is leadhatják a
könyvtárban, nyitvatartási időben. Csak ennek meglétével rendel az iskola tankönyveket a
diákoknak.
Tankönyvek átvétele
Normatív támogatásban részesülő diákok: augusztus utolsó hetében átvehetik a könyveket a
könyvtárban, nyitvatartási időben.
Normatív támogatásban nem részesülő diákok: szeptember 1-2.-án, valamint a következő
héten vehetik át. Kérnénk mindenkit, hogy lehetőség szerint az osztályok sorrendjében

jöjjenek átvenni a könyveket, valamit legyen a diákokkal egy felnőtt kísérő, mert alá kell írnia
a csekk átvételéről szóló bizonylatot.

