
A TANKÖNYVOSZTÁS RENDJE 

 

 

A tankönyvosztás a 2017/2018-es tanévre a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnáziumban a következő rendben zajlik: 

 

2017. augusztus 23. (szerda) 12-15 óra normatív támogatásra jogosult 

(ingyenes) tanulók 10-12. évfolyam 

 

FONTOS: a könyvek átvétele előtt a gazdasági irodában adják le a jogosultságot igazoló 

dokumentumok másolatát! Az ott kapott jóváhagyás után adjuk ki nekik a könyveket. Továbbá 

csak abban az esetben kaphatják meg az új tanévre vonatkozó könyveiket, ha az előző évivel 

maradéktalanul elszámoltak! 

Elfogadható igazolások: 

3 vagy több gyermekes családban élők: MÁK határozat a családi pótlék folyósításáról 

vagy júliusi folyószámla-kivonat. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak: 

  önkormányzati határozat. 

Tartósan beteg tanuló: emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás –

MÁK határozat vagy folyószámla-kivonat, vagy 1 

évnél nem régebbi orvosi igazolás. 

Fogyatékos vagy pszichés zavarral küzdő tanuló: 

 szakértői vélemény. 

Nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult: 

 MÁK határozat a családi pótlék folyósításáról 

vagy júliusi folyószámla-kivonat. 

   

 

2017. augusztus 24. (csütörtök)   9-12 óra fizetős tanulók 10-12. évfolyam 

      12-15 óra térítésmentes 9. évfolyam 

   

  9-10 óra 12. évfolyam 

10-11 óra 11. évfolyam 

11-12 óra 10. évfolyam 

12-15 óra    9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamra beiratkozott tanulók könyveiket térítésmentesen kapják, azaz NEM 

FIZETNEK érte, ehhez semmiféle igazolás nem szükséges. Ugyanakkor az egy évre szóló 

tankönyveiket a tanév végén vissza kell adniuk az iskola könyvtárába. Az érettségire 

felkészüléshez természetesen biztosítjuk a könyveket. 

 

FONTOS: a tankönyvek árát az átvétel után, a kapott KELLO-számla alapján SZEPTEMBER 

15-ig kell befizetniük a tanulóknak. 

A tankönyveket mindenkinek át kell vennie, ugyanis visszáruzni csak a szülőnek van 

lehetősége! 

 

A zavartalan ügyintézés érdekében kérjük a fenti beosztást – lehetőség szerint – betartani! 

 

A tankönyvosztás helye: földszint 2. terem 

 



FONTOS: 

2017. szeptember 1-jén 12-14 óra között intézheti a tankönyveit a könyvtárban: 

o A javítóvizsgát tett tanulók.  

o Ha a megjelölt időpontban valaki nem tud a könyveiért jönni. (Kérjük, 

jelezzék az iskola titkárságán telefonon!) 

 

Ha valakinek VÁLTOZOTT A JOGOSULTSÁGA (fizetősből ingyenes vagy fordítva) az 

feltétlenül jelezze a tankönyvosztás napján, mivel az ügyintézés végső határideje 

szeptember 8. 

 

Kérdéseikkel a tankönyvfelelőshöz fordulhatnak a 37/341-594 telefonszámon.  


