Kedves Szülők!
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2)-(5)
bekezdése alapján az iskolának biztosítania kell, hogy – az iskolától történő kölcsönzés, a
napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a tankönyvek
megvásárlásához nyújtott támogatás útján, – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
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) küzdő,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban élő,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesülő
(6-12. évfolyamos) tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.
Amennyiben a 2017/2018. tanévben jogosultak a fenti támogatásra, a 17/2014. (III. 12.) EMMI
rendelet alapján egy igénylőlapot kell kitölteniük és eljuttatniuk a gimnáziumunkba (az
iskolatitkár részére), valamint a megfelelő dokumentumok bemutatásával igazolniuk kell
jogosultságukat. A jogosultság igazolásához szükséges dokumentumokat az igénylőlap
tartalmazza. Igénylőlapot az iskolatitkárnál lehet kérni, vagy letölthető a honlapunkról.

Határidő: 2017. április 12.
Kérem, hogy jogosultság esetén az igénylést akkor is nyújtsák be, ha a kedvezményeket
nem, vagy csak részlegesen óhajtják igénybe venni.
Esztergom, 2017. március 29.
Smiger András
igazgató

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátáshoz
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges
(17/2014. EMMI rendelet 26. §):
a) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás;
b) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye;
c) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
f) 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 11. sz. melléklete
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a
pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
Az igénylőlaphoz igazolásokat elvileg nem kell csatolni (elégséges bemutatni), de az igénylő
az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola,
az iskola fenntartója vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.
(A fentiek miatt tisztelettel kérjük, hogy a későbbi esetleges ellenőrzések miatt lehetőleg
csatolják az igazolás fénymásolatát az igényléshez, vagy kérjük, járuljanak hozzá, hogy az
igazolásokról fénymásolatot készítsünk, amit csatolunk az igényléshez.)
Gimnáziumunk könyvtári kölcsönzéssel biztosítja az ingyenes tankönyveket.

