TANKÖNYVRENDELÉS - GYAKORI KÉRDÉSEK

1. Mikor kell intézni a tankönyvrendelést?
A 2019-2020-as tankönyvrendelés határideje 2019. április 12. péntek.
2. Hogyan kell intézni?
A szükséges dokumentumokat kiöltve, aláírva, szkennelve, vagy jó minőségben befényképezve a
tankonyv@frankaegom.hu címre, vagy kinyomtatva, kitöltve, aláírva az iskola postacímére kell
elküldeni: 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10.
3. Hol találjuk meg a tankönyvrendeléshez szükséges dokumentumokat?
Az iskola honlapján, a normatív támogatást igénylésére szolgáló lappal együtt.
4. Hogyan kell kitölteni a tankönyvrendelő lapot?
Kitöltéskor a gyermekük jövő évi osztálya számít, tehát a mostanihoz egyet hozzá kell adni.
Ugyanez vonatkozik a normatív támogatás igénylésére szolgáló dokumentumra is. A dokumentumokat
alá is kell írni ahhoz, hogy érvényesek legyenek!
5. Kik kapnak ingyen tankönyvet?
Minden 7-9. osztályos tanuló családi, anyagi, egészségi helyzetétől függetlenül térítésmentesen kap
könyvet.
10-12-ig tankönyvtámogatást igényelhetnek azok, akiknek az a törvény szerint jár.
6. Mikor jogosult normatív tankönyvtámogatásra a tanuló?
10-12. évfolyamosok esetében ha
a) a tanuló tartósan beteg – ezt orvosi okmánnyal kell igazolni
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, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
Ezt emelt családi pótlékról szóló határozattal, vagy bankszámla-kivonattal/aláírt
csekkszelvénnyel lehet igazolni. Ha az eltartott gyerekek között van egyetemista, akkor friss
iskolalátogatási igazolásra is szükség lesz (természetesen ősszel).
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogosultságot igazolni is kell tudni, annak ősszel is, egészen október 1-ig fenn kell állnia!

7. Mi történik, ha a három beszámított gyermekünk közül az egyik nyáron nagykorú lesz?
Ha ősztől egyetemista is lesz, akkor őszi iskolalátogatási igazolást kell küldeni, valamint
számlatörténetet/emelt összegű családi pótlékról szóló határozatot.
Ha nem tanul tovább, akkor már nem számít be.
Mert a jogosultságnak ősszel is, október 1-ig fenn kell állnia!
8. Honnan tudjuk, hogy melyik könyvek kellenek?
7-10. osztályig alapvetően minden tankönyv kell, természetesen azokat a nyelvkönyveket kivéve,
amiket nem használ a tanuló. 10. osztályban azoknak, akik maguk fizetik ki a tankönyveket, ha
valamelyik könyvük már megvan (például nagyobb testvértől), nem kötelező újonnan megvenniük az
adott tankönyvet.
11. évfolyamtól a fakultációs órák miatt gyermeküknek kell felvennie a kapcsolatot a szaktanárral, őt
vagy a tankönyvfelelőst kérdezzék a tankönyvek felől. Diákjaink a szaktanároktól felvilágosítást kapnak
ezzel kapcsolatban, kérjük, hogy egyeztessenek gyermekükkel!

9. Milyen nyelvkönyvet és hogyan rendeljünk?
Iskolánk tanulói 7-8. osztályban egy szabadon választott nyelvet (angolt vagy németet) tanulnak, 9.
osztálytól angolt és valamilyen másik nyelvet (olaszt vagy németet), tehát két nyelvet tanulnak. A
nyelvkönyvekhez szinte minden esetben munkafüzet is tartozik.
10. A több azonos nyelvű könyvből konkrétan melyik nyelvkönyvet kell megrendelni?
1. Ha a fiú már idén is hozzánk jár, feltehetőleg jövőre is marad az eddigi nyelvi csoportjában.
Kérjen útmutatást a szaktanárától!
2. Ha jövőre érkezik hozzánk, akkor azt a nyelvi szintet jelöljék be, amelyiket valószínűbb, hogy
fiuk eléri. Szeptemberben a 9. évfolyamosok nyelvi szintfelmérőt szoktak írni, ha fiuknak mégis
át kell mennie egy másik szintű nyelvi csoportba, az iskola gondoskodik a nyelvkönyvéről.
11. Mi történik az „ingyentankönyvekkel” év végén?
Az „ingyentankönyvet” kapott tanulók kötelesek ép állapotban június 15-ig visszaszolgáltatni a
használt könyveket az iskola tankönyvfelelősének. Ellenkező esetben a tankönyv értékének megfelelő
kártérítést kell fizetniük.
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