TANKÖNYVOSZTÁS 2019-20. tanév
Az iskola tanulói a tanévnyitó napján a tantermükben kapják meg könyveiket az
osztályfőnököktől. Ez alól kivétel a 9.A és a 10.A osztály, ők a könyvtárban kapják meg a
könyveiket.
Az 1-9. évfolyam tanulóinak ingyenes a Könyvtárellátón keresztül rendelt tankönyvcsomag.
10-12. évfolyamon a normatív tankönyvtámogatásra való jogosultság igazolásának 2019.
október 1-jéig érvényesnek kell lennie. A fizetési státuszmódosítási igényt 2019. szeptember
27-ig lehet jelezni az iskola felé.
Fizetős státuszú diák a számlát és a csekket a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó
átadás-átvételi bizonylat kíséretében. Szülői aláírás után az átadás-átvételi bizonylatot kérjük az
osztályfőnöknek visszaadni.
A számla fizetési határiddeje: 2019. szeptember 15.
Befizetés módjai: banki átutalással, online bankkártyával (MasterCard, Maestro, Visa) a szülői
felületen (https://szuloifelulet.kello.hu), valamint a postahivatalokban készpénzzel és
bankkártyával.
Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt. Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet
a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2019. szeptember
15-ig küldheti vissza a KELLO részére, egy elállási nyilatkozat kíséretében, amely tartalmazza
az eredeti megrendelés adatait (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla
adatai). A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllői raktár) Budaörs, OLK 1000.

A könyvtári tankönyvekbe beleírni nem szabad, tanév végén azokat vissza kell adni. Kérjük
vigyázzanak ezekre a könyvekre, hogy a következő tanévben ismét ki lehessen adni azokat.
Az általános iskola 1-2. évfolyamának tankönyveit a tanév végén nem kérjük vissza.
Azoknak a diákoknak, akiknek a tankönyvcsomagban nincs benne az angol, a nyelvtanárok
osztják a könyveket. Kérjük, hogy a diák az alábbi összeget hozza magával az első napra:
10. a osztály

nem lesz új könyvük

10. b

1. csoport (kezdő) 4.080,- Ft
2. csoport (haladó) 4.380,- Ft

11. a

1. csoport (kezdő) 3.100,- Ft
2. csoport (haladó) 3.600,- Ft

11. b

1. csoport (haladó) 3.600,- Ft
2. csoport (kezdő) 4.380,- Ft

12. a osztály
12. b osztály

nem lesz új könyvük
nem lesz új könyvük

Százhalombatta, 2019. augusztus 27.
Az iskola vezetése

