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TÁJÉKOZTATÓ
2016/2017-es tanév tankönyvrendeléshez
5-8. évfolyam tanulók részére
Jogszabályi háttér:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény
határozza meg. A 2016/2017-es tanévben a támogatás összege 12000 forint/fő/tanév.
Kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek az érintett évfolyam tanulói:
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) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
e) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesül.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok
bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, önkormányzati
határozat stb.).
Az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényt a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott
igénylőlapon nyújtható be az iskolának.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény értelmében a tanuló
október 1-jei tanulói jogviszonya alapozza meg a normatív kedvezmény igénybevételének alapját.

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani.

A könyvtári pecséttel, sorszámmal ellátott (tartós) könyveket az aktuális tanév végén a
tanulónak le kell adni. Iskolából való távozás, iskolaváltás alkalmával szintén vissza kell
juttatni az átvett tankönyveket könyvtárunk részére. A térképek több évig (8. év végéig) maradnak
használatban, a munkafüzeteket nem kérjük vissza.
A tankönyvek elvesztése, megrongálódása esetén, azokat a tanév végén pótolni kell a házi
rendben foglaltak szerint.

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” megnevezésű nyomtatvány
leadási határideje: 2016. március 31.

Békés, 2016. március 10.
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