
Tájékoztató, a tankönyvrendelésről és a tankönyvtámogatás igényléséről 

Tisztelt Szülő! 

A 2019/20-as tanévre vonatkozóan a tankönyvrendelés- és a tankönyvtámogatások igénylésének rendje 
némileg megváltozott. Ezért kérem, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el! 

1. tankönyv-kölcsönzés az iskolai könyvtárból: 
1/a, A 9. évfolyam minden tanulója jogosult a könyvtári tankönyvek díjmentes használatára. 

1/b, A tankönyveket a tanulók az iskolai könyvtárból kapják kölcsön, ahova a tanév végén vissza kell adni. 
A könyvek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkat (firkálás, szakadás stb.) a tanulónak meg kell 
térítenie. (Ha a tanuló a könyvet meg kívánja tartani, akkor a megrendelőlapon jelölje M betűvel. lásd 3/a pont) 

1/c, A munkatankönyvek (nyelvkönyvek) illetve munkafüzetek végleg a tanuló tulajdonában maradnak, 
ezeket nem kell visszaadni. 

2. rászorultsági alapon járó támogatás: 
2/a, A 10-12 évfolyam tanulói számára lehetőség van, normatív tankönyvtámogatásra. A TÁMOGATÁST 

IGÉNYELNI KELL! Az igénylőlap beszerezhető az iskolában, a fénymásoló szobában, vagy letölthető az 
iskola honlapjáról is) A korábbi évek igénylőlapjai és igazolásai nem érvényesek. 

2/b, Normatív támogatásra az a tanuló jogosult, akire az igénylőlap a)–f) pontjában leírt feltételek közül 
valamelyik teljesül. A jogosultságot megfelelő dokumentumokkal igazolni kell. 

2/c, Az igénylőlap és az igazoló okmányok leadásának határideje 2019. május 15. A határidő 
elmulasztása jogvesztő, vagyis akkor sem kaphatja meg a támogatást, ha egyébként jogosult lenne rá. Kivéve, 
ha az igényjogosultság feltételei később következnek be (pl. harmadik gyermek születése várható). Ebben az 
esetben az igénylőlap bekeretezett részét kell kitölteni, és az igazolást a bekövetkezés után 15 napon belül, de 
legkésőbb 2019. szeptember 26-ig kell benyújtani. 

2/d, A normatív támogatásban részesülők jogosultak az iskolai könyvtárból tankönyv-kölcsönzésre az 1/b, 
pont szerinti. Az 1/c szerintire nem jogosultak! 

3. a megrendelőlap kitöltése: 
Kérjük, töltse ki a megrendelőlap fejlécét! (tanuló neve, oktatási azonosítója, lakcíme, gondviselője neve), 

továbbá a 10-12 évfolyamosok jelöljék be, hogy jogosult-e és igényli-e a tankönyvtámogatást; (lásd 2. pont) 

Az iskola összeállította a tanévben szükséges tankönyvek listáját osztályonként ezen belül tanulócsopor-
tonként. A listák elérhetőek az iskola honlapján is. (www.szikszi.hu) A tanuló számára csak azokat a köny-
veket rendeljük meg, melyeket a túloldali megrendelőlapon egyértelműen bejelölnek! 

3/a, A listán minden könyv mellett, a sor végén látható egy kis négyzet. Itt írja be a következők egyikét: 

K betűvel jelölje, ha a könyvtárból kíván kölcsönözni (1 és 2 pont)! 

M betűvel jelölje, ha a tankönyvet megrendeli! Ebben az esetben a könyvet ki kell fizetnie. 

 –  jellel jelölje, ha a tankönyvet egyéb forrásból szerzi be, vagy nincs rá szüksége! 

3/b, Kérjük a kitöltött és aláírt megrendelőlapot 2019. április 24-ig juttassa vissza az iskolába az 
osztályfőnöknek. Az ezután beérkező megrendeléseket csak a szeptember eleji pótrendelési időszakban tudjuk 
figyelembe venni. 

4. egyéb taneszközök: 
A listán szerepelnek egyéb szükséges taneszközök (könyvek) is. Ezek könyvtári kölcsönzésére nincs vagy 

csak korlátozott példányban van lehetőség, ezért javasoljuk, hogy amennyiben lehetséges ezeket M betűvel 
jelölje be! Köszönjük! 

Békéscsaba, 2019. április 15. 

 Paláncz György 

 igazgató 


