5. sz. melléklet
Tankönyvtári szabályzat

I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjérıl:
•
•
•

a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001. XXXVII. törvény
23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl

II. Az intézmény a következı módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülı diákok által átvett
tankönyvek arra az idıtartamra kölcsönözhetık ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat
tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló
nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévı
dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére
tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelezı olvasmányok
vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az
iskolai könyvtár állományába kerül.
3. A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz,
feladatgyőjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a
könyvek átvételét.
Papír alapon kapja meg a diák a tankönyvek listáját azok átvételekor.
A diákok tanév befejezése elıtt, legkésıbb június 15-ig kötelesek a tanév elején,
illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülıje köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztésébıl,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az
iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb.
rendeltetésszerő használatából származó értékcsökkenést.

4. A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az
ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
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Nyilvántartásunkban összesített módon tartjuk számon a tartós tankönyveket,
egyszerősített Excel-táblázatok tartalmazzák a következı adatokat:
Leltári szám, tankönyv címe, rendelési száma, darabszám, ár.
Ugyanilyen lista készül az adott évben nem kölcsönzött (kimaradt, könyvtárban lévı)
tartós tankönyvekrıl.

Évente leltárlistát készít:
• az egyedi kölcsönzésekrıl (folyamatos)
• a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)
• összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekrıl (szeptember-október)
• összesített listát készít a készleten lévı még használható tankönyvekrıl (június
15-ig)
• listát készít a selejtezendı tankönyvekrıl (október-november)
• listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelezı és ajánlott
olvasmányokról
5. Törlés
A kötészetileg selejtté vált ill. tartósan használaton kívülivé vált tankönyveket (pl.
tantervi változások miatt) minden tanévben selejtezni kell.
6. Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megırizni és rendeltetésszerően
használni, hogy a továbbiakban is használható legyen.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz,
a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülıje köteles a tankönyv elvesztésébıl,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul
nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelı hányadát
kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával
okozott kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve
elengedésével kapcsolatban a szülı által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató
hatásköre.
(Általános szabályként 1. évi használat esetén a kártérítés értéke a beszerzési ár 100%a, 2. évi használatkor 75%, 3. évi használatkor 50%, 4.évi használat után 25%.)
A tankönyvek rongálásából eredı kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek
(kötelezı olvasmányok, feladatgyőjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

2

