A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEGYSÉGENKÉNT A TÉRÍTÉSI DÍJ, A TANDÍJ,
EGYÉB DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGCÍMÉT ÉS MÉRTÉKÉT, TOVÁBBÁ TANÉVENKÉNT,
NEVELÉSI ÉVENKÉNT AZ EGY FŐRE MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK MÉRTÉKÉT, A FENNTARTÓ ÁLTAL
ADHATÓ KEDVEZMÉNYEKET, BELEÉRTVE A JOGOSULTSÁGI ÉS IGÉNYLÉSI FELTÉTELEKET IS.
Intézményünkben tandíj nincs.
A 2018/2019-es tanévre vonatkozó normatív kedvezmények:
I.
II.

tankönyvellátás
étkezési támogatás

TANKÖNYVELLÁTÁS
A normatív kedvezmény 12.000 Ft/fő igénybevételéhez szükséges legfontosabb tudnivalók.
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók számára, ha a gyermek:
 tartósan beteg (szakorvos igazolja),
 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, (szakértői vélemény
igazolja)
 három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
(a
megállapított családi pótlék igazolja),
 nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék
igazolja),
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat
igazolja).
Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező
részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható
bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.
Igényüket az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával, valamint a szükséges
dokumentumok csatolásával kell bejelenteni.
A 2018/2019. tanévben a középiskolák 9. évfolyamosai is térítésmentesen kapják a tankönyveket
egy tanévre az iskolai könyvtárból. A munkafüzetek és a nyelvkönyvek a diákok tulajdonában
maradnak.

IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ
Az intézmény
neve, címe:

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
9700 Szombathely Széchenyi u. 2.

OM-azonosítója: 036732
I. NORMATÍV KEDVEZMÉNY IRÁNTI IGÉNY
A tanuló neve:

Osztálya:

Lakcíme:

Tanulói azonosító száma:

Diákigazolvány száma:
A szülő (gondviselő)neve:

Lakcíme:

Azonosító iratának típusa:

Száma:

1

Nagykorú tanuló esetén nem kell kitölteni.

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi
XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére
vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek
közül az alábbi teljesül.
A tanuló:
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) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
f) 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 normatív kedvezményt iskolánk az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.
Szombathely, 201
_______________________________________ (szülő aláírása)

A menza térítési díja:



100 %-os térítési díj:
50 %-os térítési díj:

560,-Ft
280,-Ft

Fizetni lehet készpénzzel az osztály menzafelelősénél, az iskolatitkárnál és átutalással
(számlaszám: 11100805-18884076-3600001).
Étkezési támogatás:
Az 1997. évi XXXI törvény 151 §-a - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján normatív kedvezményt vehet igénybe étkezésnél (50%-os térítési díj) a tartósan
beteg, a három vagy többgyermekes családban élő, a rendszeres gyerekvédelmi
kedvezményben részesülő tanuló.

