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IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ
a tankönyvtámogatás igényléséről és a jogosultság igazolásáról

Tisztelt Szülők!
Azok a tanulók, akik szeretnék a tankönyvtámogatást igénybe venni, a
tankönyvosztásra hozzák magukkal a kitöltött, aláírt igénylőlapot és a megfelelő
igazolást.
Ezek bármelyike hiányában nem áll módunkban átadni a tankönyveket a tanulónak.
Az igazolásnak a bemutatás pillanatában érvényesnek kell lennie. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény esetén a 2012. október 1-jén még érvényes
határozatokat tudjuk elfogadni.
Kérdéseikkel forduljanak Horváthné Mézám Rozália tanárnőhöz, tankönyvfelelőshöz
(tel.: 94/512 423) vagy Ferge Lászlóné és Mukics Zita ifjúságvédelmi felelősökhöz.
(tel.: 94/512 424).

A tanuló neve: …………………………………………………………………………………….
Osztálya a 2012/13-es tanévben: ……………………….
A szülők (gondviselők) neve: …………………………………….…………..…………………
……………………………..……………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………….………………………………
A
A tankönyvosztáskor
jogcím
Jogcím
teljesül:
benyújtandó igazolás

A tanuló családjában három vagy több,
A családi pótlék pontos összegét tartalmazó

eltartottnak minősülő gyermek él.
valamely dokumentum (pl. bérjegyzék,
(Közoktatásban vagy felsőoktatásban,
számlakivonat, postai igazolószelvény).
nappali tagozaton tanulnak.)








2012. április 20.


Az iskola vezetősége

A tanuló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
odaítéléséről szóló határozat.

A tanuló tartósan beteg (pl. cukorbeteg,
hallássérült, stb.) ÉS emiatt emelt
összegű családi pótlékban részesül).

A szakorvos igazolása az Államkincstár által
kiadott nyomtatványon
VAGY a magasabb összegű családi pótlék
pontos összegét tartalmazó valamely
dokumentum (pl. bérjegyzék, számlakivonat,
postai igazolószelvény).

A tanuló testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos. (SNI a.)

A szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye.

A tanuló pszichés fejlődési zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
aktivitászavar). (SNI b.)

A szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye.

A tanuló nagykorú és saját jogán családi
pótlékra jogosult.

A családi pótlék pontos összegét tartalmazó
valamely dokumentum (pl. számlakivonat, postai
igazolószelvény).

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
Dátum: ………………..……………………………….
…………………………………………………….
szülő (gondviselő) aláírása

………………………………………………………
szülő (gondviselő) aláírása

