Beadási határidő:
2018. április 20.

Forrás: 5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ
a 2018-2019-as tanévre
Az intézmény

neve: Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium
címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 26.
OM-azonosítója: 202741

I.

Normatív kedvezmény iránti igény (KÉRJÜK AZ ADATOKAT KITÖLTENI!)

Tanuló

Szülő/gondviselő
Osztály

Név:

Anyja neve:

Gondviselő neve:

(2018/2019.tanévben):

Lakcím:

Gondviselő lakcíme:

Tanuló oktatási azonosító száma:

Diákigazolvány szám:

Gondviselő azonosító iratának
típusa:
száma:

Tankönyvtámogatásra nem vagyok jogosult!
NEMLEGES válasz esetén is kérnénk visszaküldeni ezt az igénylőlapot!
Dátum: …………………………… Szülő (gondviselő) aláírása: ………………………………….
Kérjük, karikázza be az alábbiak közül azt a betűt a kategóriák előtt, amelyik feltételnek megfelel a
tanuló:
a) A tanuló kollégista ( ……………………………….. megyéből érkezett)
b) A tanuló szegedi lakhellyel rendelkezik
c) Más településről naponta bejáró
Jogosultság esetén:
a) Igazolással rendelkezem, mely 2018.09.01-jén is érvényes
b) Érvényes igazolással jelenleg nem rendelkezem, azt legkésőbb október 1-ig behozom
Alulírott – a 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:
a) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él.
Kérjük csatolja a családi pótlék folyósításáról az igazolást (Kormányablakban kérhető, a
nyomtatvány megnevezése: Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról)!
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (RGYVK).
Kérjük csatolja az önkormányzat által kiadott határozat fénymásolatát!
c) Sajátos Nevelési Igényű (SNI) az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 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.
Kérjük csatolja az szakértő által kiadott határozat fénymásolatát!
d) tartós beteg:
- Tartósan beteg után járó, az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolást
- Szakorvosi igazolást a betegségről, amely tartalmazza a betegség pontos megnevezését!

Ne felejtse el a másik oldalt is kitölteni és aláírni!

e) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult!
Kérjük csatolja a családi pótlék folyósításáról az igazolást (Kormányablakban kérhető, a
nyomtatvány megnevezése: Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról)!
f) hátrányos helyzetű (2H) illetve halmozottan hátrányos helyzetű (3H)
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az a)-c)pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei
Kérjük csatolja a jegyző által kiállított határozat másolatát!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az
Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-f) pontjai közül az általam megjelölt
kedvezményre való jogosultságom ez év október 1-én fennáll, annak változásáról a változást követő 15
napon belül értesítem az intézményt.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a
tanév október 1. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb
október 5-éig köteles vagyok befizetni.
Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a
kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény
biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5.
naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.
Dátum: ………………………………
__________________
szülő (gondviselő) aláírása

II.

Igénylés további kedvezményekre

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló
2003. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi
kedvezmény igénybevételére jelentkezem:
Dátum: ....................................
.............................................................................
szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további
tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen – nem.

Kelt: .......................................................
.............................................................
iskola igazgatójának aláírása

Szíveskedjenek csatolni a jogosultsághoz tartozó igazolásokat!

