Tisztelt Szülők!
Kérem az alábbi tankönyv-igénylőlap megfelelő részét (I. vagy II.)szíveskedjenek kitölteni!
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája

OM azonosítója: 031082

I. Normatív kedvezmény iránti igény

A tanuló neve:……………………………………………………….

Osztálya (jelenlegi): ………

Azonosító száma (11 jegyű):……………………………………………….
A szülő (gondviselő) neve: …………………………………………………
Lakcíme:……………………………………………………………………
Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8.
§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a
hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
A tanuló:
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
(pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
(A megfelelő szöveg aláhúzandó)
Kérjük, a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló irat fénymásolatát minden esetben
csatolja az igénylőlaphoz.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
Amennyiben gyermekük normatív támogatásra jogosult, számára iskolánk az ingyenes ellátást a következő
módon biztosítja:
- A tankönyveket, feladatgyűjteményeket, atlaszokat a tanulók a könyvtárból kölcsönözhetik. Ezek a (már
használt) taneszközök az iskola tulajdonában maradnak, és a tanév végén vissza kell adni. (Amennyiben
a tankönyvek sérültek, pótolni kell azokat, vagy megtéríteni az eredeti árat.)
- A munkafüzeteket, munkatankönyveket saját tulajdonba kapják meg a tanulók.
Debrecen, 2014.
..................................................................
szülő aláírása
Gyermekünk normatív támogatásra jogosult, de nem kívánunk élni a kölcsönzés lehetőségével, a
tankönyveket,
feladatgyűjteményeket,
atlaszokat
megvásároljuk.
(A
munkafüzeteket,
munkatankönyveket természetesen ebben az esetben is ingyen kapják meg a tanulók.
Debrecen, 2014.
..................................................................
szülő aláírása

II Normatív kedvezményre nem vagyunk jogosultak
(Ezt csak akkor töltse ki, ha nem jogosult!)
A tanuló neve:……………………………………………………..

Osztálya (jelenlegi): ………

Debrecen, 2014.
.................................................................
szülő aláírása

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról
Minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét,
amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron forgalomba kerülő tankönyvek megvásárlásának
támogatásához.
A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt.
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:
a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás szükséges),
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
c) 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 tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható
el),
d) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja, ami igazolható
bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is),
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló dátum szerint is érvényes
határozat igazolja).
A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai
diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven
át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért
minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni.
Ennek megfelelőn iskolánk az alábbi módon jár el: A tankönyveket, feladatgyűjteményeket, atlaszokat
a tanulók könyvtárból kölcsönözhetik. Ezek a (már használt) taneszközök az iskola tulajdonában
maradnak, és a tanév végén vissza kell adni. (Amennyiben a tankönyvek sérültek, pótolni kell azokat,
vagy megtéríteni az eredeti árat.) A munkafüzetek, munkatankönyvek saját tulajdonba maradnak.
A tankönyvosztás augusztus végén lesz, a pontos helyről és időpontról az iskola honlapján, illetve a bejárati
ajtóra kihelyezett kiíráson tájékozódhatnak.
A normatív kedvezményre jogosultak szintén augusztusban kölcsönözhetik ki a tartós tankönyveket az iskola
könyvtárából.

