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INGYEN TANKÖNYV A 2016/2017-es TANÉVRE
Az igénylés határideje a beiratkozás napja
Tisztelt Szülők/Gondviselők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola következő,
2016/2017-os tanévére vonatkozó ingyenes tankönyv igénybevételéhez szükséges
legfontosabb tudnivalókról.
Ingyenes tankönyvellátásra csak az jogosult, aki a kitöltött és aláírt igénylőlapot az
ingyenességet igazoló dokumentum fénymásolatával együtt az osztályfőnök részére
visszajuttatja.
A leadás határideje: 2016. április 18. A határidő jogvesztő, a határidő után leadott
igénylőlapokat nem tudjuk figyelembe venni!
Rendkívüli esetben utólag csak azt az igénylést tudjuk elfogadni, aki hitelt érdemlően tudja
bizonyítani, hogy 2016. április 18-a után vált jogosulttá. Ebben az esetben kérjük, hogy az
kitöltött igénylőlapot a jogosultság beálltát követő 15 napon belül az iskola titkárságára
nyújtsák be! Az igénylés benyújtásának változás esetén végső határideje 2016. május 31.
A támogatást abban az esetben lehet igénybe venni, ha 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, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesült.
A jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás
b) - c) fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye
d) - e) három- vagy több gyermekes családban élő valamint nagykorú és saját jogán családi
pótlékra jogosult tanuló esetén a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) folyósításáról szóló
egy hónapnál nem régebbi igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat vagy postai
igazolószelvény) VAGY 20. életévét betöltött és nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanuló esetén iskolalátogatási igazolás
f) rendszeres gyermekvédelmi a nevelésbe vétel esetén az erről szóló határozat
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