
Fenntartó által adható kedvezmények (jogosultsági és igénylési feltételekkel) 
 

17.1 A tanulók szociális jogosultsága, a szociális támogatások felosztásának elvei 

Intézményünknek nem áll módjában szociális támogatást nyújtani diákjai részére.  

Ezen igényeivel a szülő a működtetőhöz fordulhat. 

1. Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok szociális segélyben részesülhetnek. 

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az Önkormányzat Szociális és 

Népjóléti Bizottsága jogosult. 

2. Az iskola igazgatója – az osztályfőnökök,– minden tanév végén tájékoztatja a szülőket  

• azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, 

• az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, 

• arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez, 

• arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív kedvezményre. 

3. Az iskola a szülők jelentkezése alapján minden tanév végén felméri, hogy a tanulók közül 

a következő tanévben kik lesznek jogosultak ingyenes tankönyvhasználat igénybevételére. 

Ehhez a szülőknek az ingyenes tankönyvhasználat iránti igényüket a jogszabály által előírt 

igénylő lapon jelezniük kell. Ennek benyújtásával együtt be kell mutatniuk az ingyenes 

tankönyvhasználatra való jogosultságot igazoló iratokat is. 

4. Az ingyenes tankönyvhasználatra jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai 

könyvtárból kapják meg átvételi elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig 

tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek 

a végéig biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége 

van rá. 

5. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a 

tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az 

ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. 

6. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek 

az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az 

adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években 

megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről az iskola igazgatója dönt. Nem kell 

megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

7. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú 

tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  

8. Amennyiben az iskolai könyvtár állományában több tankönyv található, mint amennyire az 

ingyenes tankönyvre jogosult tanulók számára, illetve a napközis és a tanulószobai 

foglalkozásokon szükség van, úgy a könyvtárban maradt példányokból egy tanévre azok a 

tanulók is kölcsönözhetnek tankönyveket, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvekre.  

17.2 Étkezéssel összefüggő kedvezmény 

Intézményünkben étkező diákjaink részére az étkezési kedvezmények megítélését a mindenkori 

jogszabályoknak megfelelően végezzük. 

Egyéb juttatásokért, rendkívüli, illetve állandó segélyekért a szülő az Önkormányzat Szociális 

és Népjóléti Bizottságához fordulhat. 

 



17.3 Tankönyvtámogatás  
 

17.3.1 2013/2014-es tanévtől (1. osztály) felmenő rendszerben minden tanulónak az iskola 

ingyenesen biztosítja a tankönyveket. A tankönyveket könyvtári állományból való 

kölcsönzéssel biztosítjuk. 

Ingyenes tankönyvhasználatra jogosult az a tanuló, aki: 

• tartósan beteg, 

• három- vagy több gyermekes családban él, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

• nevelésbe vett 

• sajátos nevelési igényű (szakértői bizottság által igazolt) 

• és a jogosultságát időben kéri és igazolja. 

Az ingyenes tankönyvhasználatra jogosult tanuló a tankönyveit köteles bekötni, annak állagát 

megóvni, különben az okozott kárt megtéríteni köteles. 

17.3.2 A leltári számmal ellátott könyvekért a diákok anyagi felelősséggel tartoznak. Az átvett 

könyvekről átvételi elismervényt írnak alá.  

A tankönyv elvesztéséből, a megrongálásával okozott kár megtérítésére kötelezettek. Ennek 

értéke a mindenkori piaci ár és a beszerzés költsége. 

Az ingyenes tankönyvellátás biztosítása az intézmény által megbízott tankönyvfelelős 

kötelessége. 

 
 


