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

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
Az intézmény neve:
Címe:
OM-azonosítója:

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
9700 Szombathely Széchenyi u. 2.
036732

Az alábbi táblázatot kérjük, minden tanuló töltse ki!
Tanuló neve:

osztálya:

tanulói azonosító szám:

Lakcíme:
Szülő (gondviselő) neve:

diákigazolvány-száma:
Szülő (gondviselő)szem. ig. (útlevél) száma:

Szülő (gondviselő) lakcíme:
Kérjük, az alábbi részt csak az INGYEN TANKÖNYV ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK töltsék ki!
I. Normatív kedvezmény iránti igény
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:
(Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!)
A tanuló:
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spectrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődés zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus,
kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
c) három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a jogosultság ez év (2018)
október 1-jén fennáll, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
Dátum:………………

. .......................................................
szülő/gondviselő vagy nagykorú tanuló aláírása

Kérjük, az alábbiakban csak azok nyilatkozzanak, akik NEM JOGOSULTAK AZ INGYENES
TANKÖNYVELLÁTÁSRA!
II. A normatív kedvezmények iránti feltételek nem érvényesülnek
Normatív kedvezmény iránti igényt nem adok be, mert a jogszabályban meghatározott feltételek esetemben nem érvényesülnek:
Dátum: ..........................................
.......................................................
szülő/gondviselő vagy nagykorú tanuló aláírása
Az alábbi részt az iskola tölti ki
Határozat
I. A normatív kedvezmény iránti igénylése jogos, a szükséges dokumentumokat a megadott határidőre rendelkezésre bocsátotta, a
tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesülhet a 2018/2019-es tanévben.
Kelt: ……………………

….…………………………………….
iskola igazgatójának aláírása

II. A tanuló normatív kedvezmény iránti igényét elbírálni nem tudtuk, mert a szükséges dokumentumokat határidőre nem bocsátotta
az iskola rendelkezésére. Kérjük azokat 8 napon belül pótolni!
Kelt: ……………………

….…………………………………….
iskola igazgatójának aláírása

III. A normatív kedvezmény iránti feltételek nem állnak fenn, ezért a tanuló ingyenes tankönyvellátásban nem részesülhet a
2018/2019-es tanévben.
Kelt: ……………………

….…………………………………….
iskola igazgatójának aláírása

Tisztelt Szülő!

A 2018/2019-es tanévben is fennáll annak lehetősége, hogy gyermeke ingyen jusson hozzá tankönyveihez.
Ehhez a fennálló jogosultságot Önnek igazolnia kell. Kérjük, körültekintően járjon el, szerezze be a szükséges
igazolást és a kért határidőig a megfelelő dokumentumot juttassa el az osztályfőnökhöz. Az igazolások
hiányában gyermeke a következő (2018/2019-es tanévben) sajnos elesik a támogatástól.
Amennyiben gyermeke nem jogosult az ingyenes tankönyvellátásra, úgy kérjük, az 5. számú mellékletet
értelemszerűen szíveskedjen kitölteni!
Ingyenes tankönyvre jogosultak: 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet alapján:
- a három vagy több gyermekes családok,
- a tartósan beteg gyermek után támogatásban részesülők,
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők
- sajátos nevelési igényű (az a gyermek, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, pszichés
fejlődési zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.: dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavara van)
A jogosultságot az alábbi módon lehet érvényesíteni:
1. a mellékelt szülői nyilatkozatot ki kell tölteni (5. számú melléklet a 17/2014 (III.12.) EMMI rendelethez)
2. mellékelni kell a jogosultságot igazoló dokumentumot, mely a következő lehet
a) a három vagy többgyermekes családok esetében,
a MÁK által kiadott hivatalos családi pótlék igazolás, vagy az utolsó havi családi pótlék* kifizetését
igazoló eredeti postai szelvény, vagy bankkivonat másolata, vagy fizetési jegyzék. (Postai
szelvény, bankkivonat, fizetési jegyzék esetében a szülő írja rá a családi pótlék összege mellé a
Premontrei Gimnáziumban tanuló gyermek nevét, jelenlegi osztályát és aláírásával igazolja
azt.)
b) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetében:
vagy az állandó lakhely szerinti jegyző által kiadott igazolás, vagy a jegyző által kiállított
határozat
c) tartósan beteg tanulók esetében szakorvosi igazolás, vagy emelt összegről folyósított családi
pótlék igazolás
d) sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
* Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét a korábbi években tapasztalt alábbi hiányosságra:
Három vagy több gyermekes családban a felsőoktatási (főiskola, egyetem) intézményben tanuló testvér/testvérek esetében is igényelni
kell a felsőoktatási intézményben kiállított tanulói jogviszony igazolással a Magyar Államkincstár Családtámogatási Irodánál a
magasabb összegű családi pótlékot. (Pl.: két gyermek alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója, egy gyermek egyetemista,
ebben az esetben a családi pótlék összege: 32.000 Ft (16.000 Ft/gyermek), egyedülálló szülő esetén: 34.000 Ft (17.000 Ft/gyermek)).
Amennyiben az emelt összegű családi pótlék nem szerepel a 2. a. pontban felsorolt dokumentumon, akkor a tanuló nem tudja
érvényesíteni jogosultságát az ingyenes tankönyvre.

A kitöltött 5. számú melléklet, valamint jogosultság esetén a megfelelő igazolás/ok leadási határideje az
osztályfőnöknél: 2018. április 26 (csütörtök).
Szombathely, 2018. március 20.
Üdvözlettel!
Véghné Busics Hilda
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ A 2018/2019. TANÉV TANKÖNYVRENDELÉSÉRŐL ÉS A HASZNÁLT TANKÖNYVEKRŐL
A 2018/2019. tanévben ingyenes tankönyvellátásra jogosult:
• az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója,
• 10-12. évfolyamon a normatív támogatásra jogosultak.
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, azokat az iskolai könyvtári állomány
nyilvántartásába kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az
iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a
munkatankönyvek.
9. évfolyamon a tankönyvrendeléssel kapcsolatosan nincs a szülőknek teendője, minden tankönyvet az
iskolai könyvtárból kapnak a tanulók, az első tanítási héten.
HASZNÁLT TANKÖNYVEK A 2018/2019. TANÉVBEN
(A SZÜRKÉVEL JELÖLTEK MUNKAFÜZETEK, MUNKATANKÖNYVEK)
9.A OSZTÁLY TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVEI
Raktári szám
FI-501020901/1
FI-501020902/1
FI-504010901/1
FI-504010902/1
FI-504010903/2
FI-506010903/2
MS-2370U
MS-2615
MS-2616U
MS-2621U
MS-2816U
MS-2821U
NT-13135/NAT

NT-15129/NAT

NT-56541/M/NAT
NT-56541/NAT

Tankönyv címe
Irodalom 9. tankönyv
Irodalom 9. szöveggyűjtemény
Történelem 9.
Történelem 9. munkafüzet
Történelmi atlasz középiskolásoknak (12. év
végén kell visszahozni)
Földrajzi atlasz középiskolásoknak (10. év
végén kell visszahozni)
Magyar nyelv 9. a középiskolák számára
FIZIKA 9. – Mozgások. Energiaváltozások
tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
tankönyv
FÖLDRAJZ 9. - Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
munkafüzet
FÖLDRAJZ 9. – Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk munkafüzet
Matematika feladatgyűjtemény I. a
középiskolák tanulói számára (12. év végén kell
visszahozni)
Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések.
Négyjegyű függvénytáblázatok (12. év végén
kell visszahozni)
Kon-Takt 1 Arbeitsbuch
Kon-Takt 1 Lehrbuch

Tankönyv ára
450,- Ft
450,- Ft
600,- Ft
350,- Ft
500,-Ft
500,-Ft
1570,- Ft
1600,- Ft
1600,- Ft
1650,- Ft
940,- Ft
940,- Ft
1360,- Ft

790,- Ft

910,- Ft
1420,- Ft

9.B OSZTÁLY TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVEI
Raktári szám
FI-501020901/1
FI-501020902/1
FI-504010901/1
FI-504010902/1
FI-504010903/2

Tankönyv címe
Irodalom 9. tankönyv
Irodalom 9. szöveggyűjtemény
Történelem 9.
Történelem 9. munkafüzet
Történelmi atlasz középiskolásoknak (12. év

Tankönyv ára
450,- Ft
450,- Ft
600,- Ft
350,- Ft
500,-Ft

FI-506010903/2
MS-2370U
MS-2615
MS-2616U
MS-2621U
MS-2816U
MS-2821U
NT-13135/NAT

NT-15129/NAT

NT-56541/M/NAT
NT-56541/NAT
MS-2641T

végén kell visszahozni)
Földrajzi atlasz középiskolásoknak (10. év
végén kell visszahozni)
Magyar nyelv 9. a középiskolák számára
FIZIKA 9. – Mozgások. Energiaváltozások
tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
tankönyv
FÖLDRAJZ 9. - Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
munkafüzet
FÖLDRAJZ 9. – Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk munkafüzet
Matematika feladatgyűjtemény I. a
középiskolák tanulói számára (12. év végén
kell visszahozni)
Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések.
Négyjegyű függvénytáblázatok (12. év végén
kell visszahozni)
Kon-Takt 1 Arbeitsbuch
Kon-Takt 1 Lehrbuch
Biológia 10. (biológia tagozaton)

500,-Ft
1570,- Ft
1600,- Ft
1600,- Ft
1650,- Ft
940,- Ft
940,- Ft
1360,- Ft

790,- Ft

910,- Ft
1420,- Ft
1840,-Ft

9.C OSZTÁLY TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVEI
Raktári szám
FI-501020901/1
FI-501020902/1
FI-504010901/1
FI-504010902/1
FI-504010903/2
FI-506010903/2
MS-2370U
MS-2615
MS-2616U
MS-2621U
MS-2816U
MS-2821U
NT-13135/NAT

NT-15129/NAT

NT-56541/M/NAT
NT-56541/NAT

Tankönyv címe
Irodalom 9. tankönyv
Irodalom 9. szöveggyűjtemény
Történelem 9.
Történelem 9. munkafüzet
Történelmi atlasz középiskolásoknak (12. év
végén kell visszahozni)
Földrajzi atlasz középiskolásoknak (10. év
végén kell visszahozni)
Magyar nyelv 9. a középiskolák számára
FIZIKA 9. – Mozgások. Energiaváltozások
tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
tankönyv
FÖLDRAJZ 9. - Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
munkafüzet
FÖLDRAJZ 9. – Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk munkafüzet
Matematika feladatgyűjtemény I. a
középiskolák tanulói számára (12. év végén
kell visszahozni)
Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések.
Négyjegyű függvénytáblázatok (12. év végén
kell visszahozni)
Kon-Takt 1 Arbeitsbuch
Kon-Takt 1 Lehrbuch

Tankönyv ára
450,- Ft
450,- Ft
600,- Ft
350,- Ft
500,-Ft

9.D OSZTÁLY TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVEI

500,-Ft
1570,- Ft
1600,- Ft
1600,- Ft
1650,- Ft
940,- Ft
940,- Ft
1360,- Ft

790,- Ft

910,- Ft
1420,- Ft

Raktári szám
FI-501020901/1
FI-501020902/1
FI-504010901/1
FI-504010902/1
FI-504010903/2
FI-506010903/2
MS-2370U
MS-2615
MS-2616U
MS-2621U
MS-2816U
MS-2821U
NT-13135/NAT

NT-15129/NAT

NT-56541/M/NAT
NT-56541/NAT
Raktári szám
NT-56541/M/NAT
NT-56541/NAT
NT-13135/NAT

NT-15129/NAT

NT-81506

Tankönyv címe
Irodalom 9. tankönyv
Irodalom 9. szöveggyűjtemény
Történelem 9.
Történelem 9. munkafüzet
Történelmi atlasz középiskolásoknak (12. év
végén kell visszahozni)
Földrajzi atlasz középiskolásoknak (10. év
végén kell visszahozni)
Magyar nyelv 9. a középiskolák számára
FIZIKA 9. – Mozgások. Energiaváltozások
tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
tankönyv
FÖLDRAJZ 9. - Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
munkafüzet
FÖLDRAJZ 9. – Kozmikus és
természetföldrajzi környezetünk munkafüzet
Matematika feladatgyűjtemény I. a
középiskolák tanulói számára (12. év végén
kell visszahozni)
Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések.
Négyjegyű függvénytáblázatok (12. év végén
kell visszahozni)
Kon-Takt 1 Arbeitsbuch
Kon-Takt 1 Lehrbuch

Tankönyv ára
450,- Ft
450,- Ft
600,- Ft
350,- Ft
500,-Ft
500,-Ft
1570,- Ft
1600,- Ft
1600,- Ft
1650,- Ft
940,- Ft
940,- Ft
1360,- Ft

790,- Ft

910,- Ft
1420,- Ft

9.NY OSZTÁLY TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVEI
Tankönyv címe
Tankönyv ára
Kon-Takt 1 Arbeitsbuch
910,- Ft
Kon-Takt 1 Lehrbuch
1420,- Ft
Matematika feladatgyűjtemény I. a
1360,- Ft
középiskolák tanulói számára (12. év végén
kell visszahozni)
Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések.
790,- Ft
Négyjegyű függvénytáblázatok (12. év végén
kell visszahozni)
Irodalom 9. : szövegértés és fogalomhasználat
720,-Ft

Az angol tankönyvek és munkafüzetek is a tanulóknál maradnak (9. évfolyamon mindenkinél, 10-12.
évfolyamon a normatív támogatottaknál).

