Poštovni roditelji!

Na osnovu saopštenja Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, obaveštavamo Vas o
proceduri u vezi besplatnih udžbenika:
Pravo na besplatne udžbenike za školsku 2019/2020 godinu imaju sledeći učenici:
-

svako treće i svako naredno rođeno dete u porodici, bez obzira na materijalni status
porodice. Kao dokaz, roditelj podnosi potvrdu o pohađanju obrazovne ustanove
(srednja škola, fakutet). Za dete koje se nalazi u osnovnoj školi „J.J.Zmaj” nije
potrebna potvrda.

-

učenici iz porodica koje primaju novčanu socijalnu pomoć. Kao dokaz, roditelj
dostavlja fotokopiju rešenja o primanju novčane socjalne pomoći.

-

đaci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (učenici koji uče po IOP 1 i IOP 2). Roditelj
ne treba da dostavi dokaze, jer škola u svojoj evidenciji ima svu potrebnu
dokumentaciju, samo je potrebno da roditelj ispuni zahtev za besplante udžbenike
(napisati detetovo ime ,razred i IOP1 ili IOP2).

Molimo Vas da razrednim starešinama što pre dostavite traženu dokumentaciju.
Rok za prijavljivanje je 11. mart 2019. godine.
Zahtevi koji će nam biti dostavljni posle 11. marta neće biti primljeni.

S poštovanjem,
OŠ „J.J. Zmaj“ Kanjiža

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket a Minisztérium által kiadott ingyenes tankönyvcsomag igénylésének
feltételeiről:
Az ingyenes tankönyveket igényelhetik a 2019/2020 iskolaévre a következő tanulók:
- minden családon belül a harmadik, és az utána következő gyermek igényelheti
az ingyenes tankönyvcsomagot,

szociális helyzetétől függetlenül.

Az ehhez szükséges

dokumentációkat a szülők továbbítják az osztályfőnököknek. A kitöltött űrlap mellé csatolniuk
kell igazolás az oktatási intézményből minden gyermek részére.( óvoda, közép iskolából vagy
egyetem). A tanulónak aki a J.J.Zmaj ált. iskolánkba jár nem kell igazolás.
- akik szociális támogatásban részesülnek, a szociális segélyről szóló végzés
fénymásolatával kell igazolni.
- a tanulásban megkülönböztetett diákok, akik egyéni oktatási tervvel tanulnak.
Erről az iskolák rendelkeznek igazolással a szülőknek csak a kérelmeket kell kitölteni ahol
feltüntetik a tanuló nevét, osztályt, valamint az egyéni fejlesztési terv fajtáját(IOP1 vagy IOP2)
A szükséges dokumentációkat az osztályfőnököknek kell leadni. A leadás utolsó dátuma
2019. március 11.
A március 11. utáni kérelmeket az iskola nem fogja elbírálni.

Tisztelettel,
J.J. Zmaj ált. isk.

Kérelem
3. GYERMEK UTÁN IGÉNYELT KÉRELMEK
Szülő neve:
Diák neve:
Osztály:
Milyen nyelven igényli a tankönyveket (Karikázza be):

Magyar

Szerb

A többi gyermek neve a családban, akik az oktatási rendszer részei:
1.
2.
3.
4.
5.
Dátum:

Szülő aláírása
SZOCIÁLIS SEGÉLY UTÁN IGÉNYELT KÉRELMEK

Szülő neve:
Diák neve:
Osztály:
Milyen nyelven igényli a tankönyveket (Karikázza be):
Dátum:

Magyar

Szerb

Szülő aláírása
EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV UTÁNI IGÉNYLÉS (IOP1, IOP2)

Szülő neve:
Diák neve:
Osztály:
Milyen nyelven igényli a tankönyveket (Karikázza be):

Magyar

Karikázza be milyen programmal rendelkezik a tanuló: IOP1
Dátum:

Szülő aláírása

IOP2

Szerb

Zahtev
ZAHTEVI ZA BESPLATNE UDŽBENIKE PO OSNOVU 3. DETETA
Ime roditelja:
Ime učenika:
Razred:
Na kom jeziku želite udžbenike (zaokružite):

Mađarski

Srpski

Ime braća i sestara koji su u obrazovnom sistemu:
1.
2.
3.
4.
5.
Datum:

Potpis roditelja:

ZAHTEVI ZA BESPLATNE UDŽBENIKE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI
Ime roditelja:
Ime uéenika:
Razred:
Na kom jeziku želite udžbenike (zaokružite):
Datum:

Mađarski

Srpski

Potpis roditelja:
UČENICI KOJI POHAĐAJU NASTAVU PO IOP-U

Ime roditelja:
Ime uéenika:
Razred:
Na kom jeziku želite udžbenike (zaokružite):

Mađarski

Srpski

Zaokružite na osnovu kog programa Vaše dete pohađa nastavu: IOP1
Datum:

Potpis roditelja:

IOP2

Poštovane razredne starešine!
Molimo Vas podelite zahtev roditeljima ako imate u razredu učenika koji bi želeo da preda
zahtev za besplatne udžbenike za 2019/2020 godinu.
-

Roditelji su dužni da prikupe svu dokumentaciju koja je potrebna za zahtev za
besplatne udžbenike i to da predaju razrednim starešinama.
Roditelji popunjavaju spisak i biraju udžbenike potrebne za narednu godinu.
Prikupljena dokumentacija i spisak predaju roditelji do 11.03.2019.godine razrednim
starešinama, a razredne starešine stručnoj službi predaju do 12.03.2019.godine.

Spisak na kom je naznačeno na osnovu čega učenici imaju pravo na besplatne udžbenike i
dokumetacije koje je potrebno poslato je e-mailom kao i saopštenje roditelja.

S poštovanjem ,
Stručna služba

Tisztelt osztályfőnökök!
Kérjük a mellékelt tájékoztatót és kérelmet adják át a szülőknek, amennyiben van az
osztályukban olyan tanuló aki igényli az ingyenes tankönyvcsomagot a 2019/2020 évre.
-

A szülők által összegyűjtött dokumentációkat továbbitják az osztályfőnököknek
amennyiben igényelni szereték az ingyenes tankönycsomagot .
A szülők azt a kérelmet töltik ki ami alapján kérelmezik a tankönyvcsomagot (pl.
szociális segélyezett űrlap és hozzá mellékelik a végzést).
A szülők a mellékelt kérelmet kitöltik és kiválasztják a tanuló tankönyvcsomagát a
következö évre.
A összesített dokumentációt az osztályfőnökök átadják a szakszolgálaton.

Az tájékoztatóban megtalálják a szükséges dokumentációkat az ingyenes tankönyvek
igényléséhez, a részleteket a jogosultakról és az űrlapot.
Az osztályfőnökök a dokumentációkat 2019. március 12-ig átadhatják a szakszolgálaton 10
óráig.

Tisztelettel
Szakszolgálat

