Iskolai
tankönyvellátás
rendje
2013-2014.
Kiskőrösi Evangélikus Iskola

A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete
2012. november 12-15. között lehet leadni a normatív támogatásra vonatkozó igénylőlapokat
az osztályfőnökökön keresztül a középiskolában Orbánné Szamosfalvi Ildikónak, az általános
iskolában Viczián Ildikónak.
A leadás határideje: 2012. november 15.
A határidő elmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ez után alakulnak
ki. Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a megkésett
igénylőlapokat nem áll módunkban elfogadni.
A hatályos törvény alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki










tartósan beteg [szakorvos igazolja],
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos [szakorvos igazolja],
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott: 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
három- vagy többgyermekes családban élő [a megállapított családi pótlék igazolja],
nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult [a megállapított családi pótlék
igazolja],
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő [az erről szóló határozat
igazolja].
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 130%-át. (Az öregségi nyugdíj minimális mértéke 2012-ben: 28500 Ft/hó)

Ellenőrzés során az iskola bekéri, az iskolát fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház
vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.
Az igényt az Igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az
iskolában kapja kézhez minden szülő (tanuló) az igénylőlapot, amit legkésőbb november 15ig kell visszajuttatni az osztályfőnöknek. 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
figyelembe venni.
2012. november 15-ig az iskola felméri a következő tanévre vonatkozó normatív támogatást
igénylők számát.
2012. november 30-ig az igazgatónak tájékoztatnia kell a szülői szervezeteket és a
diákönkormányzatot a felmérés eredményéről.

2012. december 15-ig a nevelőtestület meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről
írásban/elektronikus úton (a honlapon) értesíti a szülőt, illetve a nagykorú cselekvőképes
tanulót.
2012. december 31-ig az igazgató tájékoztatja a fenntartót a normatív támogatás igénylése
céljából.
2013. február 15-ig az iskola elkészíti tankönyvrendelését. A véglegesítés előtt lehetővé teszi
a szülők számára, hogy megismerjék azt. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére
az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más
módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.
Az iskolai tankönyvrendelésbe csak akkor lehet a hivatalos tankönyvjegyzékben nem szereplő
könyvet felvenni, ha az igazgatótanács és a diákönkormányzat azokkal egyetért (írásban).
2013. májusában a diákok megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot,
melyen a szülőknek nyilatkozni kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem. A
rendelőlap leadásának határideje 2013. május 31. (péntek)
Tankönyv-utalványt nem áll módunkban elfogadni, ezért kérjük, hogy aki ilyennel szeretne
vásárolni, egyénileg szerezze be a szükséges tankönyveket.
A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek
beszerzését a tanuló számára.
Ugyancsak 2013. május utolsó hete a határideje a normatív támogatásra való jogosultság
igazolásának is, azaz ekkorra kell behozni a családi pótlék összegéről szóló igazolást a
"három- vagy többgyermekes családoknak". Az igazolás dátuma 2013. májusi/júniusi lehet.
Aki tartós betegség miatt részesül normatív támogatásban, annak 2013. évi orvosi
dokumentumot kell hoznia.
Aki rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt részesül normatív támogatásban, annak
jegyzői igazolást kell hoznia.
Az igazolást A/4-es papírra fénymásolva kérjük, a diák nevével és aktuális osztályával ellátva
a jobb felső sarokban.
A DIÁKOKNÁL KINT LÉVŐ TARTÓS TANKÖNYVEK VISSZAHOZATALÁNAK
RENDJE
2013. május 8-ig: a végzős középiskolai tanulók visszaadják azokat a könyveket, melyekre
már nincs szükségük, a többit pedig legkésőbb szóbeli érettségi vizsgájuk napján kell leadniuk
az iskolai könyvtárban
2013. június 10-től 14-ig: 1-11. évfolyamos tanulók tagintézményükben a megszokott rend
szerint adják le tankönyveiket.

A 2013-2014-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN A TARTÓS TANKÖNYVEK
ÁTVÉTELÉNEK RENDJE

2013. június 10-ig közzé kell tenni a könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező- és
ajánlott olvasmányok jegyzékét.
2013. június 15-ig a tankönyvkiadók felé véglegesíteni kell a megrendelendő tankönyvek
darabszámát

Csak azok a diákok kapják meg a tartós tankönyveket, akik az erre vonatkozó jogosultságukat
már igazolták. Amennyiben ez nem történt meg, úgy az igazolásukat a tankönyvek átvételekor
hozzák magukkal.

