AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁJÉKOZTATÓ INGYENES TANKÖNYVEK IGÉNYLÉSÉHEZ
1.

Ki jogosult ingyenes tankönyvek igénylésére?

2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében szerint normatív kedvezmény igénybevételére
jogosult az a tanuló, aki:

2.

a)

tartósan beteg,

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,

c)

három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d)

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Hogyan igazolható a jogosultság?
a)

tartósan beteg szakorvos vagy emelt összegű családi pótlék igazolja
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b.)

sajátos nevelési igényű szakértői vélemény igazolja

c.)

három- vagy többgyermekes családban él családi pótlék összege igazolja
(A családi pótlék összege igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy
postai igazoló szelvénnyel is. Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást
az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki.)

d.)

nagykorú, saját jogán kap iskoláztatási támogatást erről szóló határozat igazolja

e.)

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat igazolja

Az igénylés benyújtásakor az igazolást be kell mutatni, vagy nyilatkozni arról, hogy ez
legkésőbb a tanév elején megtörténik.
Az igazolást elegendő bemutatni, de ellenőrzés során az intézményt ellenőrző hatóság vagy
hivatalos szerv bekérheti az igazolásokat. (Ezért kérjük, amennyiben lehetséges az igazolást a
bemutatáson túl legalább fénymásolatban adják le az igénylőlappal együtt, azt az iskola
megőrzi ellenőrzés esetére.)

3.

Milyen módon, meddig kell igényelni?

Az igénylés a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 5. melléklete által közölt igénylőlapon
nyújtható be, melyet a tanulók megkaphatnak osztályfőnöküktől, illetve letölthető az iskolai
honlapról.

KÉRJÜK A SZÜLŐKET, HOGY A TERVEZHETŐSÉG ÉRDEKÉBEN INGYENES TANKÖNYVRE VALÓ
IGÉNYÜKET A TANULÓ OSZTÁLYFŐNÖKÉN KERESZTÜL JUTTASSÁK EL AZ ISKOLÁBA
MÁRCIUS 25-ig!
Az igénylő az igénylőlapon közölt adatok valódiságáért, büntetőjogi felelősséget
visel.
Nyilatkozik arról, hogy jogosultsága június 10-én fennáll, és amennyiben az
igényjogosultság megszűnik, a változásról a változást követő 15 napon belül értesíti az
intézményt!

AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE
JÚNIUS 10.
Ezért eddig az időpontig azokat az igényeket is be kell nyújtani, amelyekre
előreláthatóan csak a nyáron áll be a jogosultság. A vonatkozó igazolást ebben az esetben a
tanév elején kell bemutatni.

