KISOKOS
diákoknak és szülőknek

2013/14. tanév

A Kisokosban szereplő események, programok, időpontok egyelőre tájékoztató jellegűek, változások lehetségesek. A pontos tájékozódás érdekében kérjük, kísérjék figyelemmel a gyermekek tájékoztató füzetét, a
faliújságokat, vagy érdeklődjenek az osztályfőnököknél, igazgatónál!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Becsengettek! Bízom abban, hogy a nyári szünetben mindannyian hasznosan,
vidáman töltöttétek a szabadidőtöket. Induljon számotokra ez az új iskolaév
három nagyon fontos üzenettel, mégpedig azért, hogy minden reggel
mosolyogva, jó szájízzel léphesse át tanár és diák egyaránt ennek az iskolának
a küszöbét!
 Az iskola jó dolog, ügyesebbé, okosabbá tesz Téged. Amit megtanulsz, az
mindig veled marad.
 Folyamatosan tanulj: az iskolában a sok tudás egymásra épül, ha valamit
nem tanulsz meg időben és rendesen, akkor később az erre épülő dolgokat
sem fogod tudni jól megtanulni, és lemaradsz.
 Az iskola nem csak a tanulásról, hanem a barátokról és a közösségről is
szól. Becsüld meg mindkettőt, a legjobb iskolai barátságok egy életre
szólnak!
Az új tanév több változását a Köznevelési Törvény életbe lépése jelenti.
 16 éves korra csökkent a tankötelezettségi korhatár
 2013. szeptember 1‐től az 1. és 5. osztályában bevezetésre kerül a kötelező
erkölcstan, és a helyette választható hit‐ és erkölcstan, felmenő
rendszerben.
 az 1-2. és az 5-6. évfolyamon felmenőrendszerben bevezetésre került a
mindennapos testnevelés óra.
 Átdolgozásra került az iskola Pedagógiai Programja, helyi tanterve a
központi kerettantervnek megfelelően.
 A törvény szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és
délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a
foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, a tanuló kötelessége, hogy
ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. Indokolt szülői kérelemre
az igazgató ez alól felmentést adhat.
Külön szeretném köszönteni kis elsőseinket. Érezzétek jól magatokat
iskolánkban! Kollégáimmal együtt ígérem, azért dolgozunk, hogy olyan
nevelésben-oktatásban részesüljetek, amely megalapozhatja a sikeres, boldog
felnőttkort. Legyetek vidámak, alkossatok megértő, befogadó közösséget,
játékosan sajátítsátok el az olvasás, írás, számolás alapjait!
Kérjük és várjuk a továbbiakban is a kedves szülők támogatását, legyenek
partnereink nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tételében. Közös
érdekünk, hogy színvonalas, szilárd alapkészségekkel és ismeretekkel
rendelkező diákok kerüljenek ki intézményünkből. Ehhez kívánok sikeres,
eredményekben és élményekben gazdag új tanévet, diáknak, szülőnek egyaránt!
Decs, 2013. szeptember 2.
Tisztelettel:
Bergerné Ifju Erzsébet
igazgató
2

Néhány fontos adat, tudnivaló
Iskolánk neve: Bíborvég Általános Iskola 7144 Decs Haladás utca 1.
Tel: 74/ 495-052, fax: 74/595-056
E-mail: titkarsag@decsisk.sulinet.hu
Fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület. Igazgató: Gerzsei Péter
Iskolatitkár:
Sipos Zsanett
Iskolaorvos:
Dr. Péntek Elvira
Védőnő:
Pécsi Zoltánné
Fogorvos:
Dr. Szabolcski–Ahác Annamária
Pedagógusok
Bergerné Ifju Erzsébet
Endeliné Péter Szilvia
Farkas Éva
Honfi Imre óraadó
Kilián Zsolt
Kovács Sándorné
Kovács Szilvia
Kozma Erzsébet
Kőfalvi Tamás
Miskei Vendel óraadó
Schilli Mónika
Szabó Ernőné
Szerémi Erika
Tamási Józsefné
Tóth Anna
Tóth Judit
Tóth Julianna
Valentinyi János
Vaszlavek Ildikó

igazgató, matem. 6.o.
tanító, 1.o.
tanító, 3.o.
tanár, fizika 7-8.o.
tanár, testnevelés, 5-8.o.
tanító, 1.o.
tanár, magyar, ének, 5-8.o.
tanító, 4.o.
tanító, testnev. 1-4.o.
tanár, inform. 5-8.o.
tanító, 2.o.
ig.h., német 6-7.o. .
tanár, angol nyelv 4-8.o.
tanító, 3.o, rajz 7. o..
tanító, 4. o., rajz 5., o, 8.o.
tanító, 2.o., rajz 6. o.
tanár, tört. 5-8.o., német 4-5.o.
hon-és népism.5-6., erkölcstan 5.o.
tanár, term.ism.5-6.o., biol.7-8.o.
földr. 7-8., techn. 5-8.o.
tanár, matem.5-8., kémia 7-8.

Technikai dolgozók
Hága Krisztina, Nagy Istvánné
takarítók
Simovics Győző
karbantartó
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A 2013/2014-es tanév rendje:
A tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és utolsó
tanítási napja 2014. június 13. (péntek). A tanítási napok száma 180 nap.
Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21.
(szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6.
(hétfő).

A tanítási év első féléve 2014. január 17-ig tart. Az
iskolák 2014. január 24-ig értesítik a szülőket az első félévben
elért tanulmányi eredményekről.
A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap április 23.
(szerda).
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát
2014. április 2. és május 27. között kell megszervezni.
Országos kompetenciamérés - olvasási-szövegértési és a
matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata - a hatodik és nyolcadik évfolyamon: 2014. május 28.
Tanévzáró, ballagás: 2014. június 14.
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Állami/egyházi ünnepek miatti tanítási szünetek:

2013. október 23. – szerda Nemzeti ünnep
2013. november 1. – péntek – Mindenszentek
2013. december 24-27..Karácsony + pihenőnapok
2014. január 1.—szerda Újév napja
2014. március 15.—szombat Nemzeti ünnep
2014. április 20-21. Húsvét
2014. május 1. – csütörtök – Munka ünnepe
2014. június 9. – hétfő – Pünkösd
Felső
tagozat

Napirend

800-845

1.óra

55

40

8 -9

955-1040
35

10 -11

4.óra

45

30

11 -12

5.óra

30

25

Ebéd,
6. óra,szabadidő
Ebéd, szabadidő

Napirend

800-845

Tanóra

855-940

Önálló

1325-1410

940-0955

Tízórai

1420-1505

955-1040

Tanóra

1515-1600

35

10 -11

Tanóra

45

30

11 -12

Szabadidő

30

25

Ebéd, szabadidő

12 -13

1325-1410
05

14 -15

Tanóra

05

15

Uzsonna

1515-1600

12 -13

Szabadidő,
tanulószoba
Szabadidő,
tanulószoba

Tanóra

20

15 -15

3.óra

50

Alsó tagozat

50

2.óra

Önálló
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Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Ez a
minősítés az utóbbi években zajló tehetségfejlesztő
munkának köszönhető, amit a szakemberekből álló
akkreditációs bizottság is megvizsgált. Ezen
értékelés pozitív eredménye a kitüntető diploma,
amely iskolánk tehetséges diákjai és a velük
foglalkozó pedagógusok közös munkáját dicséri.
Köszönet nekik érte!
Tehetséggondozó foglalkozások:
Elmetorna alsó tagozat minden évfolyamán
vezetik: Endeliné Péter Szilvia, Tamási Józsefné, Tóth
Anna, Tóth Judit,
Logika, játék alsó tagozat- vezeti: Tóth Anna
Diákvállalkozás alsó tagozat- vezeti: Tóth Judit
felső tagozat-vezeti: Szabó Ernőné
Kézműves alsó tagozat vezeti: Kovács Sándorné
Felső tagozat vezeti: Szabó Ernőné, Vaszlavek Ildikó
Idegen nyelv „A német is fontos!” vezeti Szabó Ernőné
A fenti foglalkozások egyben az iskolai tehetséggondozás TÁMOP 3.4.3-08/22009-0141 pályázatunk 2. fenntartási évének kisműhelyei.

Versenyek, amelyen iskolánkon kívüli tanulók is részt vesznek
IV. Pap Mihály Országos Sakk Emlékverseny-2013. nov. 9-10.
A sakkverseny megrendezésével volt diákunk emléke
előtt tisztelgünk.
Társzervező: Mattolna Alapítvány
4.„Múltunkban a jövőnk” Területi hon-és
népismereti csapatverseny-2014. ápr. 25.
A tanulmányi verseny célja a néprajzi értékek, a népművészet iránti érdeklődés fenntartása, továbbélése.

Az iskolagyümölcs program
…. ebben a tanévben is folytatódik. Előre meghatározott ütemezéssel, négy teljesítési időszakban, heti 1-3 alkalommal kapnak az
1-6. évfolyamos gyerekek gyümölcsöt és 100 %-os gyümölcslevet. A program szolgáltatása a gyerekek részére ingyenes.

Bíborvég
Bíborvég Általános
Általános Iskola
Iskola Decs
Decs
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Egyéb foglalkozás, szakkör:
Foglalkozás
Mesterek művészeti - alsó
Olvasnijó foglalkozás - alsó
Foci ( 2 korcsoport) - alsó
Kórus – alsó, néprajz - alsó
Báb - alsó
Citera
ÖKO - alsó
Foci - felső
Atlétika - felső
Biológia - felső
Lövész - felső
Színjátszó - felső
Történelem - felső
Középiskolai előkészítő magyar
Középiskolai előkészítő matem.

Vezeti
Tóth Judit
Schilli Mónika
Kőfalvi Tamás
Farkas Éva
Kozma Erzsébet
Kozma Erzsébet
Tóth Anna
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Valentinyi János
Valentinyi János
Kovács Szilvia
Tóth Julianna
Kovács Szilvia
Vaszlavek Ildikó

Foglalkozás
Felzárkóztatás 1. o. magyar
Felzárkóztatás 1. o. matem.
Egyéni fejlesztés 1. o .
Felzárkóztatás 2. o. matem.
Felzárkóztatás 2. o. magyar
Egyéni fejlesztés 2. o.
Felzárkóztatás 3. o. magyar
Felzárkóztatás 3. o. matem., környezetism.
Egyéni fejlesztés 3. o.
Felzárkóztatás 4. o. matem., környezetism.
Felzárkóztatás 4. o. magyar
Egyéni fejlesztés 4. o.
Felzárkóztatás 6. o. matematika
Felzárkóztatás 5., 7., 8., o. matematika
Felzárkóztatás történelem

Vezető tanár
Kovács Sándorné
Endeliné P. Sz.
Endeliné P. Sz.
Tóth Judit
Schilli Mónika
Schilli Mónika
Farkas Éva
Tamási Józsefné
Tamási Józsefné
Tóth Anna
Kozma Erzsébet
Kozma Erzsébet
Bergerné I. E.
Vaszlavek Ildikó
Tóth Julianna

Tanulnijó – tanulásmódszertan felső

Kovács Szilvia
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Néhány fontos szabály iskolánk Házirendjéből,
és SZMSZ-éből
 Hiányzás esetén a tanulónak az igazolást legkésőbb a hiányzást követő 5.
munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének.
Késésnek minősül, ha a tanuló a tanóra megkezdése után érkezik az iskolába. A
késés igazolását az osztályfőnök egyénre szabottan bírálhatja el.
Eljárások késés esetén:
 5 késés után: osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés;
 10 késés után: osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés;
 25 késés után: osztályfőnöki intő, majd rovó.
A késések ideje összeadandó, 45 perc elérése után 1 igazolt
vagy igazolatlan órának minősül.
 A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §
(3) bekezdésének előírásai szerint történik.
első igazolatlan óra után: a szülő értesítése
 tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése, ezen kívül a kormányhivatalt és a
gyermekjóléti szolgálatot is értesíteni kell,
 a harmincadik igazolatlan óra után: újra a szülőt, a gyermekjóléti szolgálatot és a kormányhivatalt kell értesíteni,
 az ötvenedik igazolatlan óra után: a kormányhivatalt,
illetékes gyámhatóságot értesítése
 .Az iskola területét tanítási időben nem hagyhatjátok el! A felszerelésedet
hozd el, mert a hiányzóért nem mehetsz haza!
 Szüleidnek és nevelőidnek köteles vagy átadni az ellenőrződ! Az osztályzatokat rögtön be kell írni; ezt és az egyéb bejegyzéseket nevelőddel írasd alá! A
szülő legalább hetente egyszer lássa el kézjegyével az ellenőrzőt.
 Ha hiányzás miatt nem írsz meg egy témazáró felmérést, azt az iskolába érkezést követő első hétfőn pótolnod kell a szaktanárral egyeztetett időpontban.
 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a kétszázötven tanítási órát, ill. egy adott tantárgyból a tanítási órák
harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év
közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az
iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első
félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
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A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha
azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik.
 Nagyobb értékű tárgyat (ékszer, mobiltelefon, értékes óra, stb.)
valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak szülői engedéllyel, rendkívül szükséges esetben hozhatnak. Ezekért
a tárgyakért elvesztésük, ellopásuk esetén az iskola nem tud felelősséget vállalni.
Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez kiderül, a tanuló köteles azt nevelőjének odaadni. Az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot
csak a szülő veheti át.
Amennyiben a szülő engedélyezi a mobiltelefon iskolába történő hozatalát, a
telefont a tanítási órák és egyéb foglalkozások ideje alatt ki kell kapcsolni, és
a tanári asztalon helyezni.
 Tilos – az iskola igazgatójának engedélye nélkül – bármely, az iskola életéről, dolgozóiról, diákjairól szóló kép-és hanganyag készítése, illetve a médiában vagy internetes portálon való megjelenítése.
 Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a
pedagógusok és tanulók jelenléte kötelező az alkalomhoz illő
öltözékben. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:

lányok: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág,

fiúk: fehér ing, sötét nadrág.
 Az intézmény hagyományos kulturális és nemzeti ünnepi rendezvényei:

Tanévnyitó ünnepély, tanévzáró ünnepély és ballagás

Nemzeti ünnep: március 15., október 23.
 Szerencsejáték vagy bármilyen üzletelés az iskola területén tilos.
 Az iskolába érkezés rendje: A legkorábbi beérkezés ½ 8, indokoltan: ¾ 7-től.
 A tanulók az iskolába kerékpárral és más közlekedési eszközzel csak a szülő
engedélyével járhatnak. Ezeket az iskola területén csak tolni lehet, és az udvar
kijelölt részén kell tartani. Az ott elhelyezett közlekedési eszközökért az iskolának nem áll módjában felelősséget vállalni.
 A tanulók az óraközti szünetekben, jó időben az udvaron, ha az időjárás nem teszi lehetővé, a folyosón
tartózkodhatnak. Az ügyeletes tanár dönt arról, hogy a
tanulók hol tartózkodjanak a szünetben.
 Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, ill. azok, akik erre
az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskolába érkező külső személyeknek jelenteniük kell a jövetelük célját. Nem zavarhatják a tanítási órát, foglalkozást.
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A TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0851 pályázat
Időpont
események, foglalkozásai
Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek
feldolgozása:
péntekenként
„Mit rejt a tulipános láda?” (5-8. oszt)
„Örökség-napok” (1-4. oszt.)
havonta
ÖKO-kirándulások:
5-6. oszt. Kis-Balaton
2013. okt. 24.
A KÖRPINagyharsány,
a TÁMOP 3.2.2-11/2-2011-0003
7-8.
oszt.
Villány,
Siklós
„A közoktatás-fejlesztést támogató hálózat működtetése és továbbfejlesztése a Közép-dunántúli Régióban” című pályázat megvalósítója.
1-4. oszt. Báta-Kölked-Mohács
2013. okt. 16. 17.
1-4.oszt. Orfű –Abaliget
2014. máj. 29. 30.
5-6. oszt. Villány, Nagyharsány, Siklós
2014. jún. 6.
7-8. oszt. Pécs
2014. jún. 13.
Sportkirándulások: kerékpártúrák
Gemenc Tájvédelmi Körzet
2014. máj.01.
Idegen nyelvi témahét
2014. ápr. 7-11.
Informatika szakkör
heti 1 óra
Felkészítés ECDL-modulvizsgára
(össz.: 37 óra)
Kémia tantárgy oktatása interaktív tábla segítsétanórában
gével, digitális tananyagok alkalmazásával
Cím:
2800 Tatabánya, Fő tér 4.kirándulás
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.:1316
2013. nov. 27.
Tanulmányi
Telefon: (06) 34 517-216, Fax: (06) 34 517-186
E-mail: info@korpi.hu
2014. máj. 19.
Tanulmányi
kirándulás
Adószám:
18617292-1-11
OM azonosító: 201184, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2422
Felnőttképzési
nyilvántartási
szám:
01123-2008
Közlekedési nap
2014. ápr. 4.
Egészségfejlesztő mozgásprogram: úszás
37 alkalom
2013. okt. 25.
Egészségnapok
2014. jún. 10.
Konfliktuskezelés, egyéni megküzdő-képesség
9 alkalom
fejlesztése
Egészségnevelés, szemléletformálás: dohányzás5 alkalom
megelőzési program
Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése,
2013. nov. 11-15.
tudatos fogyasztói magatartás kialakítása:
2014. május 5-9.
MINI-WORLD program
Új tanulási formák és intézményi együttműkömúzeumi foglalkozásdés: Múzeumi órák
sorozat
Tanulnijó tanulásmódszertan
helyi foglalkozások
Szabadtéri mozgásos tevékenység: gyalogtúrák a
település környékén
Kelet-Mecsek túra
2014. ápr. 12.
Hagyománnyá tehető iskolai esemény:
2013. okt. 11.
Diáksport Napja
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Iskolánk Ökoiskola
Ezt a címet másodszor nyerte el intézményünk.
Mint Ökoiskola, igyekszünk takarékosan bánni
az energiaforrásokkal, erre figyelj Te is!

 Mindig kapcsold le a villanyt, ha elhagyod az osztálytermet!
 Bánj takarékosan a vízzel!
 A tantermekben szelektív hulladékgyűjtőket találsz (papír, mű
anyag, egyéb hulladék), használd őket rendeltetésszerűen!

 Ügyelj környezeted tisztaságára, ne szemetelj!
 Vegyél részt az Öko-napok programjain, és az évente megszervezett
papírgyűjtésben!

 Vegyél részt aktívan tereprendezésben és új növények ültetésében és az iskola környezetének gondozásában és szépítésében !

 Aktívan vegyél részt a környezetvédelmi jeles
napok iskolai programjaiban!

 Folyamatosan ügyelj, és a társaidat is figyelmeztesd a rendre és a tisztaságra !

A diákigazolványról
A diákigazolvány igénylésének folyamata két
részből áll. Először szükség
van az
okmányirodában
a
Nemzeti
Egységes
Kártyarendszer
adatlap
(NEK adatlap)
igénylésére.
Az
igényléshez
a
diákigazolványra
jogosultnak
a születési
anyakönyvi kivonatát és a lakcímkártyáját, vagy a személyazonosító
okmányát és a lakcímkártyáját kell a magával vinnie. A
diákigazolvány igénylését ezt követően a NEK adatlap birtokában az
oktatási intézményben kell kezdeményezni. Az igénylés elindításával
egyidejűleg
az
intézményben 1400 Ft-ot kell befizetni. A
diákigazolvány elkészítésének határideje a jogszabály alapján 45
nap, amibe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és hibajavítás
időszaka. Az elkészült igazolványokat a jogosult lakcímére postázzák.
A jogosult a diákigazolvány elkészültéig díjmentesen igazolást
kérhet az intézményben. Az igazolás 60 napig érvényes, és a
diákigazolványhoz fűződő kedvezmények igénybevételére jogosít.
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A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definíciójának
változásai 2013. szeptember 1-től
1.Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá
vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a.)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről,a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a
családbafogadó gyámról
– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b.)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.)33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c.)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési
stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények
között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek.
2. Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c)pontjaiban meghatározott
körülmények közül legalább kettő fennáll, a nevelésbe vett gyermek, az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló
fiatal felnőtt.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a
2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2013/2014. nevelési évben, tanévben változatlan
feltételek mellett kell nyújtani (Gyvt. 161/Q. §).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek –
függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű –
továbbra is jogosult
 az ingyenes tankönyvre,
 az óvodában és az iskola 1–8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre,
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.
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