
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2015/2016. tanév tankönyvrendelésével kapcsolatban 

 

Tisztelt Szülők! 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2015/2016. tanév tankönyvrendelésével kapcsolatos 

legfontosabb információkról. Kérem, figyelmesen olvassák el a tájékoztatót!  

 Az Általános Iskola 1-3. osztályában a diákok térítésmentesen kapják a tankönyveket, 

amelyeket az iskolai könyvtárból tartós tankönyvként tudunk részükre kikölcsönözni.  

 Az intézmény 4-8. évfolyamain lehetőség van ingyenes tankönyv igénylésére, melyet az 

iskolában megkapható igénylőlap kitöltésével kérhet a szülő, vagy gondviselő.  

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló, 2013. évi CCXXXII. törvény a 4.§ (2) 

bekezdése alapján a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló 

részére, aki 

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, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

biztosítani kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre. 

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való 

jogosultságot igazoló iratokat, melyek a következők: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű 

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

 Az ingyenes tanulók előzetes felmérése már megtörtént, melyet a törvényi előírásoknak 

megfelelően 2015. június 10-ig pontosítanunk kell, az igénylőlapok ismételt kitöltésével. 



 Az ingyenes tankönyvigénylői státusz 2015. október 1-ig módosítható. 

 A fizetős diákoknak ebben a tanévben a Könyvtárellátó nem küld a nyár folyamán 

díjbekérőt, hanem azt, a tankönyvek átvételekor fogják megkapni. 

 A csekkek befizetési határideje: 2015. szeptember 15. 

 

Amennyiben további kérdése merülne fel a tankönyvrendeléssel kapcsolatban, szívesen állok 

rendelkezésére iskolai fogadó órámon. 

 

Deli Zoltánné tankönyvfelelős 

 


