Nyilatkozat

Alulírott __________________________________________________________________ (szülő/gondviselő neve)
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem,

_____________________________________________________ (diák neve) _____________ (osztálya)
a korábban igényelt normatív tankönyvkedvezményre továbbra is jogosult, és ez a jogosultsága
2016. október 1‐jén is fenn fog állni. (Változás esetén 15 napon belül értesítem az iskolát.)
Kijelentem továbbá, hogy gyermekemmel együtt a Pápai SzC Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tartós tankönyveire és az iskolai könyvtárból kikölcsönzött könyvekre vonatkozó alábbi szabályokat elfogadom, illetve betartom.
1. Tartós tankönyvnek minősül minden olyan könyv, amelyben az iskolai könyvtár pecsétje és könyvtári leltári
szám szerepel.
2. Az átvételkor a diák a tankönyvmegrendelő jegyzéken aláírásával elismerte, hogy a listán szereplő, felsorolt című és leltári számú tartós tankönyveket hiánytalanul átvette.
3. Az iskolától kölcsön kapott tartós tankönyveket a diák nem rongálhatja, nem firkálhatja, és azokba bejegyzéseket nem tehet. (Kivéve: az első oldalon, a diák nevét és osztályát az átvétel után beleírhatja.)
4. A kikölcsönzött könyveket és tartós tankönyveket a tanév – illetve többévi használat esetén a használati időtartam – végén, az arra kijelölt napon, de legkésőbb a tanév utolsó tanítási napján hiánytalanul, jó állapotban le kell
adni a könyvtárban. (Ez vonatkozik a korábbi években kikölcsönzött, de még le nem adott könyvekre is, amelyek
listája a könyvtárban megtekinthető, illetve minden tanév végén az osztályfőnököknél is hozzáférhető.)
5. Amennyiben valamelyik könyvét a diák több éven keresztül használja, azt a használat közben nem kell évente
leadnia. A diák felelőssége, hogy az ilyen könyveket (pl. atlaszokat) csak akkor adja le a könyvtárban, amikor már
nincs rá tovább szüksége.
6. Amennyiben a kikölcsönzött könyv vagy tartós tankönyv megrongálódik vagy elveszik, azt az adott tanév utolsó
tanítási napjáig az eredetivel megegyező, jó állapotú könyvvel kell pótolni. Ennek elmulasztása esetén – a 21/2015.
(IV. 17.) EMMI rendelet 32.§ (5a) bekezdése alapján – a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezései alkalmazhatóak.
7.A pecsét és leltári szám nélküli (vagy a leltárból törölt) munkafüzeteket, nyelvkönyveket a diák szabadon használhatja, kitöltheti, ezeket nem kell visszaadnia.
Zánka, 2016. szeptember ……
Szülő/gondviselő aláírása: _____________________________________________
Tartós tankönyveimet hiánytalanul átvettem.

Diák aláírása: ___________________________________________

