Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
2017/2018-as tanév
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29.
028880

Az intézmény neve:
Címe:
OM azonosító
Tanuló
Név:

Név:

Osztály:
Szülő/gondviselő:

Lakcím

Lakcím:

Oktatási azonosító száma:

Azonosító okirat típusa:

Diákigazolvány száma:

Azonosító okirat száma:

1. Alulírott a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 46§ (5) bek. alapján ingyenes tankönyvre vagyok jogosult (2017/2018. tanév 1-5. osztályos tanulók)
2.Alulírott – fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított
normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
A tanuló:
1. tartósan beteg,
2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
5. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
*Kérjük aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az
intézményt.
A 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 8. § (7). bekezdés értelmében:
„A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés ha az
igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. „
Kelt Kazincbarcika, 2017. április ……….

………………………………….
szülő aláírása
A normatív kedvezményhez való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen - nem
Kelt: Kazincbarcika, 2017. április ………
Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes
intézményvezető
______________________
___
A normatív kedvezményre nem vagyok jogosult.
Kelt: Kazincbarcika, 2017. április ……..
…………………………............
szülő aláírása
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