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Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket a nappali tagozatos tanulók számára biztosított ingyenes tankönyvjuttatás idei
szabályairól. Az Intézmények az ingyenes tankönyveket többféle módon biztosíthatják a rászoruló
tanulóknak.
1.
2.
3.
4.

az iskolai könyvtárból vagy
a könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés vagy
a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, illetve
a szülő használt tankönyvet vásárolhat.
Iskolánkban az 1. pont szerint biztosítjuk a diákoknak az ingyenes tankönyvellátást.

A 2013. évi CCXXXII. 4. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján a 2017/2018-as tanévben az
ingyenes tankönyvellátásra azok a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók jogosultak, akikre
az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:
1. tartósan betegek (szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás szükséges),
2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékosok, több fogyatékosság együttes elfordulása esetén halmozottan
fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek, (szakértői és
rehabilitációs bizottság igazolása szükséges),
3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban élnek (a megállapított
családi pótlék igazolja),
4. nagykorúak és saját jogukon iskoláztatási támogatásra jogosultak (a megállapított családi
pótlék igazolja),
5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek (az erről szóló határozat igazolja).
Az igénylés jogszerűségéért és az indokok valódiságáért a szülő (gondviselő) a felelős.
A kérelemhez a megfelelő hiteles igazolásokat (szakorvosi, szakértői, családi pótlék,
önkormányzati határozat stb.) be kell mutatni, illetve a kérelemhez csatolni kell!
Kérem, hogy amennyiben a fentiek alapján az Ön gyermeke jogosult lesz a 2017/2018-as tanévben
ingyenes tankönyvellátásra, azt a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolja!
Ahhoz, hogy az ingyenes tankönyveket gyermeke számára biztosítani tudjuk, kérjük, hogy a kitöltött
és aláírt nyilatkozatot legkésőbb 2017. március 1-ig legyen szíves gyermeke osztályfőnökéhez
eljuttatni.
Kérjük, hogy minden jogosult gyermek után külön nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni!
Egy nyilatkozaton csak egy tanuló szerepelhet!
Üdvözlettel:
Tóth Tamás
intézményvezető

Szülői (gondviselői) nyilatkozat az ingyenes tankönyvellátáshoz
(Minden jogosult gyermekről külön nyilatkozatot kérünk!)
1. A nyilatkozatot adó szülő (gondviselő) adatai:

Neve:

Azonosító iratának típusa
(pl. személyi ig., útlevél) és
száma:

Lakcíme:

A gyermek után kapott
családi pótlék összege:

2. A nyilatkozatot adó szülő háztartásában élő, a 2017/2018-as tanévben a Sárospataki Árpád Vezér
Gimnázium és Kollégium oktatásában részt vevő tanuló adatai:
Neve:
Osztálya

Oktatási azonosítója

(2017/2018-as tanévben):

(OM szám):

Lakcíme:

Diákigazolvány száma:

3. Alulírott szülő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem a tankönyvellátás
rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján jogosult az ingyenes
tankönyvellátásra, mert gyermekem:
tartósan beteg,
mozgásszervi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos; autista, halmozottan fogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd,
három- vagy több kiskorú illetve eltartott gyermeket nevelő családban él
(figyelembe vehető a 18 éven aluli gyermek, vagy a 25 évnél fiatalabb, és oktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermek; vagy életkorától függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermek),
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Amennyiben további kedvezményre jogosult, kérem, forduljon az illetékes önkormányzathoz.

Kérjük a megfelelő pontot, pontokat „X” jellel megjelölni!
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, időközbeni változásáról a változást követő
15 napon belül értesítem az intézményt. Amennyiben a változások bejelentését elmulasztom, köteles
vagyok a jogalap nélkül igénybevett kedvezmény teljes összegét visszafizetni.
Kelt, ………………………………. 2017. …………… hó ………. napján
……………………………………
a szülő (gondviselő) aláírása
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént:
igen – nem
Kelt, ………………………………. 2017. …………… hó ………. napján
Tóth Tamás
intézményvezető

