TANKÖNYVEK ÁTADÁSA
A megrendelt tankönyvek átvétele:
9. évfolyamosoknak nem kell fizetniük, hanem a tankönyveket a könyvtár tartós
állományából kapják. A tankönyveket 2018.09.03-án, hétfőn vehetik át a könyvtárban.
A munkafüzetek kivételével vissza kell majd adni azokat.

Többi évfolyamnak:
A fizetős tanulók a tankönyveket és a befizetési csekket a számlával a könyvtárban vehetik
át a következő időpontokban:
10. évfolyamosok: szeptember 4-én
11. évfolyamosok szeptember 5-én
12. évfolyamosok szeptember 6-án

a tanítás után 15 óráig.

Befizetési határidő: szeptember 15.
Befizetés módjai:
 Készpénzzel vagy bankkártyával a postahivatalokban,
 Banki átutalással a következő bankszámlaszámra: 64400068-30107825-11100049
Kérjük, ebben az esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek
megadni a kifizetendő számla számát, a diák nevét és oktatási azonosítóját.
 Bankkártyával onlie a szülői felületen keresztül. (regisztráció után)
(https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login)
A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad
 a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
 az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata
nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a
korábbiakban megszokott módon),
 a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok
KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi
megismerésére és rendezésére.

Az iskola nem visszáruzhat!
Ha a szülő mégsem kéri a megrendelt tankönyveket, élve elállási jogával, saját költségén a
fölösleges tankönyveket visszaküldheti (hibátlan állapotban) szeptember 15-ig a következő
címre:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
(Üllő) OLK 1000
Előtte egyeztessenek a tankönyvfelelőssel, mert lehet, hogy új tanulónak átadhatóak a
fölösleges tankönyvek szeptember 13-ig a pótrendelés keretében!

Az ingyenes tankönyvekre jogosult tanulóknak (10.-12. évfolyamon) le kellett
adniuk:
 a megrendelő lapot, amin megjelölték, hogy ingyenesre jogosultak
 Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz című nyomtatványt, amin bejelölték a
kedvezmény okát.
 Igazolást, ami bizonyítja a jogosultságot. (orvosi, vagy bizottsági szakvélemény,
családi pótlék összegét tartalmazó papír, iskolalátogatási igazolás, határozat rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményről)
Azoknak a tanulóknak, akik ezeket nem hozták be, pótolniuk kell október 1-ig, mert különben
ki kell fizetniük az átvett tankönyveket!
Akik áprilisban behozták az igazolást, most szülői nyilatkozatot kell leadniuk a jogosultság
további fennállásáról.
PÓTRENDELÉS
Leadási határidő: szeptember 12. az iskolában (szállítás 09.24-től)
Fizetési határidő: a tankönyvek átvételét követő 15 napon belül.

Beszerezhetők még a tankönyvek:



Megrendelés interneten: webshop.kello.hu (házhoz szállítással)
Személyes megvásárlás könyvesboltban:
o Kódex Tankönyvcentrum: 1054 Bp. Honvéd utca 5.
o Kódex Könyvesbolt: 1085 Bp. József Krt. 63.

Rendelt tankönyvek:
1/9. A (eladó)

9. A, 9. C (turisztikai)

9. B (kereskedelmi)

9. D (közgazdasági)

9. Ny (nyelvi előkészítő)

10. A

10. B

10. C

11. A

11. B

11. C

12. A

12. B

12. C

12. D

Bruder Júlia
tankönyvfelelős

