Tájékoztató a 2017/2018-es tanévre vonatkozó normatív kedvezmény (ingyenes tankönyv) igénybevételéhez

Tisztelt Szülők (Gondviselők)!
Ezúton tájékoztatja Önöket, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma a következő, 2017/2018-as tanévére vonatkozó normatív kedvezmény (ingyenes
tankönyv) igénybevételéhez szükséges legfontosabb tudnivalókról.
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanuló számára, ha a gyermek:
a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás vagy emelt összegű családi pótlékról szóló bizonylat alapján),
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, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (havi családi pótlék folyósítását
igazoló bizonylat alapján),
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (önkormányzat erről szóló határozata alapján),
vagy
f)

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Az ingyenes tankönyvellátást csak abban az esetben tudja az intézmény biztosítani, ha az alábbi
feltételeket és határidőket pontosan betartják:
1)

Az ingyenes tankönyvekre való jogosultságot minden esetben megfelelő okirat/bizonylat/kivonat (ld. előbbi
felsorolás) eredeti példányának bemutatásával (igénylőlap visszaküldésével együtt) 2017. augusztus 30-ig
vagy legkésőbb tankönyvosztáskor kell igazolni a tankönyvfelelősnek, amelyről az intézmény egy másolatot
készít, és az eredetit visszaadja.

2)

A családi pótlék összege igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.
Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (MÁK) adja
ki. A MÁK igazolást az alábbi telefonszámokon (TAJ szám szükséges) is igényelheti:
 Budapesti lakhellyel rendelkezőknek +36 1/452-2910;
 vidékieknek +36 20/881-9535, +36 30/344-0045 vagy +36 70/460-9005.

3)

A családi pótlék összegének igazolásához 2017. év VIII. havi bérjegyzék, számlakivonat vagy postai
igazolószelvény
szükséges.
Abban
az
esetben,
ha
a
jogszerűséget
szakorvosi/szakértői/rehabilitációs/bizottsági/önkormányzati igazolás vagy határozat formájában
igazolják, úgy ezen igazolásnak vagy határozatnak még 2017. október 1-jén érvényesnek kell lennie.

4)

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (2017/2018)” kitöltött és aláírt formanyomtatványt legkésőbb
2017. június 15-ig (leendő 9. évfolyamos diákok esetén legkésőbb a beiratkozáskor) kell leadni az
intézményben.

5)

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, és az azokban beálló
módosulásokról az intézményt 15 napon belül értesítenie kell!

Nyomatékosan még egyszer felhívjuk a figyelmüket, hogy






Amennyiben a pontosan kitöltött igénylőlapot és a szükséges igazolást határidőre nem juttatják
vissza az intézménybe, akkor az igénylést az intézmény nem fogadja el! A határidő(k) elmulasztása
mindenképpen jogvesztő!
Ingyenesen, de „jogalap nélkül” (a jogszerűséget igazoló, a fenti feltételeket teljesítő igazolással a
megadott határidőig alá nem támasztott igényléssel) átvett tankönyveket a szülőnek (gondviselőnek,
nagykorú diáknak) az intézmény részére haladéktalanul ki kell fizetnie!
A tankönyveket csak érvényes igazolásra adhatjuk ki, ezért kérem, hogy a lejárt igazolások
érvényesítéséről időben gondoskodjon!

Mór, 2017. január. 23.
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igazgató sk.

