Leadási határidő: 2017. április 20. Osztályfőnöknek
TANKÖNYVRENDELÉS
2017/2018-os tanévre
11/A
Tanuló neve:_____________________
Megrendelő lap
A tankönyvet megvásárlók részére

Igénylő lap
az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak számára

(A megfelelőt kérjük aláhúzni!)
Az alábbi táblázatban szíveskedjenek megjelölni gyermekük 2017/2018-os tanévre szóló
tankönyvrendelését. A rendelést jól gondolják meg, mert a megrendelt tankönyveket ki kell fizetni, a
meg nem rendelt tankönyvet pedig nem áll módunkban biztosítani. A változtatás jogát fenntartjuk!
Tankönyv
kódja

Tankönyv megnevezése

EK Matura L

kezdő angol: Matura Plus
(A2-B1)
kezdő angol: Matura Leader
SB+CD (A2-B1)

JO-0193

Informatika szóbeli érettségi
közép- és emelt szinten

EK Matura

Tankönyv Igényli-e a
ára
tankönyvet
igen / nem
2160
3199
1595

Színes irodalom TK
Irodalmi szöveggyűjtemény
11.

1770

Kémia kétszintű érettségire
Kémia 11-12 TK
érettségizőknek KÜLÖN A
KIADÓTÓL

1659

Sokszínű matematika
Sokszínű matematika 1112.FGY KÜLÖN A
KIADÓTÓL

1990

1690

MS-2642

Fizika 11. TK
Biológia érettségizőknek
KÜLÖN A KIADÓTÓL

NT-17337

Magyar nyelv és komm. TK

790

NT-17337/M

Magyar nyelv és komm. MF

640

NT-17342

Történelem 11.
haladó angol NEF 3rd
Upper-intermediate SB
haladó angol NEF 3rd
Upper-intermediate WB

1110

kezdő német Direkt 3 TK

2075

kezdő német Direkt 3 MF

1955

KN-0030/2
KN-0031/2
MK-KE-0002

MS-3151
MS-2311T

MS-2326
MS-2623T

OX-4558747
OX-4558495
RK-9641-471/új
RK-9641-488/új

Indokolja, ha nem kéri!

1135

2480

3110

1990

2388
1272
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Leadási határidő: 2017. április 20. Osztályfőnöknek
_____________________________
tanuló aláírása

2017. év_______________hó______nap

_________________________
szülő aláírása

Az idei tanévben a KELLO tájékoztatása szerint az alábbi lényeges változások lesznek:
 Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt:
 Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a
szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a
KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell
gondoskodnia.
 Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
 A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2017.
szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
 Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
 a diákok adatainak ellenőrzésére,
 az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem
kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban
megszokott módon.), és
 a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 A kiszállított tankönyvekről szóló számlát a KELLO állítja ki, és az iskolán keresztül
postai úton kapják meg a szülők. A számla kifizethető online (szülői felületen), valamint
átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő
fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a
www.kello.hu/rolunk/utalvanyokelfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
A következő felsorolás tervezett határidőket tartalmaz, amelyek - a központi hivatalos
tankönyvjegyzék megjelenési időpontjának függvényében - még módosulhatnak:
 2017. április 8-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. A szülőknek hazaküldjük a
jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen
 2017. április 19-ig nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem. A
szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e
vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt
tankönyvvel kívánja megoldani. Tankönyvből saját példányt vásárolni egyénileg,
például a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) honlapján keresztül tudnak.
A rendelőlap leadásának határideje: 2017. április 20. (csütörtök) az osztályfőnökök
részére!
A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek
beszerzését a tanuló számára.
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