IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ
a 2019/2020-es tanévre
Az intézmény neve: BGSZC-Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
címe:
1138 Budapest, Váci út 179-183.
OM azonosítója:
203031
Tisztelt Szülők!
A 2019/2020-as tanév tankönyvellátásban normatív kedvezményre, vagyis ingyenes tankönyvre jogosultak a
9. évfolyamon tanuló diákok
Kérjük Önöket, hogy az alábbi igénylőlapot töltsék ki igényjogosultságuknak megfelelően, és aláírva, a
szükséges igazolásokkal juttassák vissza intézményünkbe. Köszönjük!
A tanuló adatai:
neve: ……………………………………………………………………jelenlegi osztálya:…………………
lakcíme:………………………………………………………………………………………………………
oktatási azonosító száma:………………………………diákigazolvány száma: ……………………………
A szülő (gondviselő) adatai:
neve: …………………………………………………………………………………………………………
lakcíme:………………………………………………………………………………………………………
azonosító iratának típusa: …………………………………………………száma: ………………………….
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:
Karikázza be
Jogcím
a megfelelőt!
a)
tartósan beteg

b)

c)

d)
e)
f)

SNI - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
SNI - mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, autista
vagy halmozottan fogyatékos
három vagy több kiskorú, vagy eltartott
gyermeket nevelő családban él

nagykorú és saját jogán iskoláztatási
támogatásra jogosult
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
a gyermekvédelmi gondoskodás
keretében nevelésbe vett vagy
utógondozói ellátásban részesül

Benyújtandó igazolás
érvényes szakorvosi igazolás vagy emelt szintű
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
szakértői
és
szakvéleménye

rehabilitációs

bizottság

2018. január 1-nél nem régebbi igazolás a
családi
pótlék folyósításáról: hivatalos
igazolás, lakossági folyószámla-kivonat vagy
postai igazolószelvény
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
érvényes határozat, az önkormányzat, jegyző
állítja ki
17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 11.
mellékletében található kitöltött igazolás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az a)-f)
pontok közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

Kérjük, hogy a megfelelő dokumentumok másolatát csatolják az igénylőlaphoz, és tüntessék fel rajta a
tanuló nevét!
Amennyiben az a)-f) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még
nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, de legkésőbb
október 1. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a
kedvezmény a tanuló esetében.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

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-ig 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: 2019. …………………...

………………………………………..
szülő (gondviselő) aláírása

Fontos információk:
• Minden jogosultság esetén 2019. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak,
az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani.
• Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!
• A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megújítása iránti kérelem már lejárat előtt három
hónappal benyújtható az illetékes önkormányzatnál.
• Három vagy több gyermekes családban a felsőoktatási intézményben tanuló testvér(ek) esetében is
igényelni kell a felsőoktatási intézményben kiállított tanulói jogviszony igazolással a magasabb
összegű családi pótlékot. Ez szükséges a tankönyvtámogatáshoz.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént:
igen - nem.

Budapest, 2019....................................................
..........................................................
tankönyvfelelős

