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TANKÖNYVOSZTÁS – ver. 2
(Részletes tájékoztatás az igazgatói szülői körlevélben)
A tankönyvosztás az iskolában lesz.
Időpont: 2018. szeptember 3. hétfő a Veni Sancte után.
1-4. Osztálykeretben a szabadidősök, 5-6. kijelölt iskolai munkatárs fogja átadni a
tankönyveket a szülőknek. Kérem, ellenőrizzék a csomag tartalmát és írják alá az összesítő ívet, ezzel
igazolják az ingyenes és tankönyvtári tankönyvek átvételét. Azonnal kérjük az esetleges eltérések,
nyomdai hibák miatt a reklamációt. Azonnali intézkedéssel, gyors reagálással tudjuk a problémákat
orvosolni. Ezt egy íven rögzítik a kollégák és 2 óra után átadják nekem.
7-12. osztály a fizika teremben, osztálykeretben, beosztás szerint veszi át a tankönyveket.
A tankönyvcsomag ellenőrzését a kijelölt átvételi helyen kifüggesztett osztály átvételi íveken
tehetik meg. Ezt az osztálytermekben és a fizika terem elé kifüggesztve találják meg. Emellett a lista a
szülői levelezőlistára és a honlapra is felkerül. A SZIRÉN programban egész évben ellenőrizhetik a
gyermeküknél lévő könyvtári tankönyveket, valamint más egyéb kölcsönzéseket is. (Az átvételi íven a
tanuló neve mellett a könyvtári törzsszáma megtalálható.)
A tankönyvek 1-9. osztályig ingyenesek, térítésmentesek, ingyenes saját és tankönyvtári
példánnyal. Csak azoknak kellett fizetni, akik a tankönyvtári példányok helyett saját példányokat
kértek.
A jogosultságot és adatokat felmérő központi igénylőlappal együtt kértük Önöktől a
NYILATKOZAT-okat, amelyben felelősséget vállalnak a tankönyvtári könyvek épségéért és tanév
végi visszahozataláért. Ezt a tankönyvátvétel aláírásával megerősítik. A tanév során használhatatlanná
váló tankönyvekért a használóik (illetve a szülők) anyagi felelősséggel tartoznak.
( Ez vonatkozik a többi könyvtári dokumentumra is.)
A tankönyvek 10-12. osztályig a normatív tankönyvtámogatás szerint (központi igénylőlap)
Akiknél a nagycsaládosság a felsőoktatásban tanuló gyermek beszámításával történik szeptemberben,
azoknál a nagycsaládosságot tankönyvosztáskor az iskolalátogatási igazolás bemutatásával és majd az
újonnan MÁK felé benyújtott családi pótlék igazolásával lehet igazolni. Emellett 2. tavaszi szemeszterre
történt beiratkozással. Évhalasztás miatt a főiskolás, egyetemista gyereket nem számítják be a
nagycsaládosságba.
A tartós betegség miatti támogatást szakorvosi igazolással (MÁK felé benyújtott kérelem) és családi
pótlék igazolásával lehet.
A sajátos nevelési igényű tanulóknál szakértői bizottság véleménye alapján igazolható a normatív
támogatás.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében pedig az önkormányzat határozata igazolja a
tankönyvtámogatásra való jogosultságot.
FONTOS! A a tankönyvtámogatás jogosultságáról szóló igazolás fénymásolatát az átvételig
rendezni kell, bemutatni a tankönyvfelelősnek, ezután lehet átvenni a tankönyveket. Ezt meg lehet
tenni szkennelve, mobillal fotózva is, amit elküldenek számomra a kzmktkv@gmail.com e-mail
címre.
A reklamáció módja 10-12. osztályban: mint fent
Kérjük Önöket, hogy e két nap vigyék el a tankönyveket.
10-12. osztály kiscsalád: A fizetősök átvételi jegyzéket, fizetési csekket kapnak a KELLÓ-tól, amit
majd egy későbbi időpontban kap meg az iskola. Tanulói, ill. szülői személyes átvétel szükséges. Ha
megbízott veszi át a tankönyvet, akkor neki kell átnéznie, ellenőrizni a tankönyvcsomagot.
Kérdés esetén forduljanak hozzám a könyvtárban, telefonon (+36/20/2711656, 36/1/2127782) vagy
e-mailben (kzmktkv@gmail.com)
Budapest, 2018. 08. 24.
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