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TANULÓI TANKÖNYVELLÁTÁS ISKOLAI RENDJE
A tankönyvellátás célja és feladata
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott
tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a
továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai : a
tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás
vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai
tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a
tankönyvforgalmazó . Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola
felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni
kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése
során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló
elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét a tagintézmény vezető - a tankönyvek
beszerzési árát figyelembe véve - határozatban állapítja meg.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi
közzé.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje
•

•
•

•

•

•
•

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás
keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év
során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. Az iskolai tankönyvellátás
feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
A hatályos jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről évente a
nevelőtestület dönt az alábbiak figyelembe vételével:
A nevelőtestület döntése előtt, november 15-ig, az iskola tagintézményvezetője - az
osztályfőnökök , valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus
közreműködésével - felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni,
illetve hány tanuló részére szükséges tanulószobán tankönyvet biztosítani, valamint
tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre.
A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az iskola által kiadott igénylő lapon
jelezhetik a jogszabályban előírt határidőig. Az iskolába belépő új osztályok esetében a
határidő a beiratkozás napja. Ennek benyújtásával együtt a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokkal megbízott pedagógusnak be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratot, aki rávezeti az igénylőlapon az igazolás meglétét. (határozat
számát, fajtáját)
A felmérés eredményéről az iskola intézményvezetője tájékoztatja a nevelőtestületet, az
iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt, és erről az osztályfőnökök
bevonásával értesíti a szülőket.
Az iskola biztosítja, hogy a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon
a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez .
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Az iskolai tankönyvrendelést a tagintézményvezető által megbízott iskolai dolgozó készíti
el február 15-ig. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai
munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a
megrendelésre kerülő tankönyveket.
A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget
az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola
intézményvezetője beszerzi az iskolai
szülői szervezet (közösség) és az iskolai
diákönkormányzat véleményét. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős
dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben:
• elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
• részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.
A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az
iskola intézményvezetője megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
• a felelős dolgozók feladatait,
• a szükséges határidőket,
• a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,
• a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.

A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése
A tankönyvtámogatás felhasználásával kapcsolatban a tagintézményvezető javaslata
tartalmazza:
• a normatív kedvezményre jogosultak összesített igényeit.
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tartós tankönyv
és más tankönyv kölcsönzésével, a tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele,
illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki a hatályos jogszabály alapján normatív
kedvezményre jogosult.
A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A
további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában
az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) másfélszeresét.
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát
tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására
kell fordítani . A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár
állományába kerül.

