Tájékoztató a tankönyvellátásról

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a következő, 2018/2019-es tanévre vonatkozó tankönyvrendelés legfontosabb
tudnivalókról.

● A (leendő) 8., 9. évfolyamok tudnivalói
A kormány az ingyenes tankönyvellátást kiterjesztette a 8. és 9. évfolyamokra is. Ennek értelmében e két
évfolyam minden tanulója az iskolai könyvtárból kölcsönzi könyveit, melyeket a tananyag lezárultával vissza
kell adniuk a könyvtárnak. A tankönyvekbe nem szabad írni vagy aláhúzásokat tenni. Az elveszett vagy
megrongált könyveket használóik kötelesek pótolni! A tankönyveket 2018 áprilisában az iskola
honlapján keresztül (http://www.trefort.elte.hu/tankonyv/tankonyv_rendel_tanulo_be.php) kell majd
megrendelniük.
Ha a tankönyveket nem a könyvtárból szeretnék kölcsönözni, hanem saját példányt szeretnének, akkor
azokat a webshop.kello.hu honlapon lehet megrendelni vagy a Kódex Könyváruházban (1054 Budapest,
Honvéd u. 5.) személyesen megvásárolni.
Az így megvásárolni kívánt könyveket az iskolai honlap megrendelő felületén NE JELÖLJÉK BE!!!

●A (leendő) 10., 11. és 12. évfolyamok tudnivalói
● Aki a lentebb részletezett normatív kedvezményre nem jogosult, annak a tankönyveit a
http://www.trefort.elte.hu/tankonyv/tankonyv_rendel_tanulo_be.php linken kell megrendelnie 2018
áprilisában. Ha a rendelő felület megnyílik, kitesszük az iskolai honlap aktualitásai közé.
● A normatív kedvezményre (ingyenességre) jogosultakra vonatkozó szabályok változatlanok. A
vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 2013. évi CCXXXII.
törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. Ez utóbbit a
21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet módosította.
Abban az esetben, ha valaki az alábbi pontok (a)-f)) alapján jogosult ingyenes tankönyvre, de NEM
KÍVÁNJA ezt igénybe venni, mert szeretné gyermekének megvásárolni a tankönyveket, TÖLTSE KI az
Igénylőlap gyermekre és szülőre vonatkozó személyi adatkérő részét (két sornyi táblázatát), majd HÚZZA
ÁT átlósan az igénylés jogcímeit tartalmazó részt, dátummal, aláírással lássa el, ÉS KÜLDJE BE a lapot.
Visszaküldési határidő ez esetben is 2018. március 19., hétfő.
Aki jogosult és igénybe is veszi az ingyenességet:
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:
a) tartósan beteg (szakorvos vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
igazolja),
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
(szakértői bizottság szakértői véleménye igazolja),
c) három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (a megállapított családi pótlék
igazolja. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, pénzintézeti folyószámla-kivonattal vagy postai
igazoló szelvénnyel),
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított iskoláztatási támogatás
igazolja),
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja),
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül (az erről
szóló határozat igazolja).

Fontos, hogy az ingyenes tankönyvekre való jogosultságot igazoló megfelelő iratot (ill. annak
fénymásolatát) az Igénylőlappal együtt beküldjék bemutatásra (ha ezek eredetiek, vissza fogjuk juttatni
azokat Önökhöz).
Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért aláírásával büntetőjogi felelősséget visel, az azokban
beálló módosulásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell (ld. Igénylőlap)!
A jogszabályok és a támogatás hatékony hasznosítása érdekében iskolánk az ingyenes tankönyvek biztosítását –
hasonlóan a korábbi évek jól bevált gyakorlatához – ezúttal is az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel
oldja meg, amely a visszahozott (használt, de még használható) és újonnan vásárolt könyvekkel történik. Ez azt
jelenti, hogy az ingyenes tankönyvek könyvtári leltárban vannak, azokat a tanuló köteles a használat, a
felkészülés befejezése (legkésőbb az érettségi vizsga letétele) után leadni.
Igényüket az ezen tájékoztatóval együtt kiküldött IGÉNYLŐLAP értelemszerű, hiánytalan kitöltésével –
különös tekintettel a jogosultság indokának (a) – f)) megjelölésére – és benyújtásával, valamint a
szükséges dokumentumok csatolásával kell bejelenteni. Kérjük, hogy az osztályfőnöknek juttassák el a
papírokat 2018. március 19., hétfőig!
Budapest, 2018. február 28.
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