A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL
A tankönyvrendelés az államilag meghatározott módon, a Könyvtárellátó (KELLO)
rendszerén keresztül történik, magát a rendelést az iskolánk rögzíti. Az újonnan felvett
diákoknak a tankönyvlistákat csatoljuk jelen levelünkhöz. Ezen a listán még nem a konkrét
angol tankönyv szerepel, azokat a nyelvi szintfelmérők után, az eredmények alapján
automatikusan megrendeljük a diákoknak. (Ha ezt nem szeretnék, természetesen jelezhetik.)
A tankönyvlistákat kérjük, nyomtassák ki, töltsék ki, és hozzák magukkal a
nyelvi szintfelmérőre a normatív tankönyvtámogatási igénylőlappal együtt.
Ha valamelyik vagy az összes könyvet nem kérik, itt jelezhetik. Ez alapján fogjuk
a tankönyvigényeket rögzíteni.
A tankönyveket a KELLO szállítja ki, és a diákok a tanévkezdéskor vehetik át. A
KELLO ugyanekkor küldi a csekkeket is az iskolákba, és a tankönyvosztáskor a könyvekkel
együtt ezt is megkapják a diákok. A beiratkozás után a diákok tankönyvrendelése elérhető a
szuloifelulet.kello.hu oldalról is, a rendelés követésére, online befizetésre itt is lehetőségük
lesz.
Az ingyenes tankönyvellátásról:
Ha valaki jogosult és igényli az ingyenes tankönyvellátást, akkor a tankönyveket az
iskolai könyvtárból kapja. (Az igénylőlapot a nyelvi szintfelmérőre kell hozni mindenkinek,
aki nem kéri az ingyenes tankönyvellátást, annak is. Aki az ingyenes tankönyvellátás
keretében kéri a tankönyveit, és arra jogosult, annak úgy fogjuk megrendelni a könyvét.)
A tartós tankönyvek iskolai könyvtári példányok, a diákoknál kölcsönzésként
szerepelnek, amikor többé már nem használják az adott tankönyveket, vissza kell hozniuk, és
a tartós tankönyvek, atlaszok, függvénytáblázat állapotára könyvtári könyvként kell
vigyázniuk. A tankönyvrendelés során megrendelt munkafüzetek és az idegennyelvkönyvek
nem kerülnek könyvtári állományba, ezekbe a diákok természetesen dolgozhatnak,
visszahozniuk nem kötelező.
A KELLO felületén a tankönyvrendelet előírásai szerint egy diáknak vagy minden
könyvét ingyenes tankönyvellátású, vagy minden könyvét „szülő/gondviselő fizet”
státuszúként rendelhetjük meg. (Aki külön szeretne vásárolni bizonyos példányokat, az
kérjük, azokat a könyveket itt ne jelölje be, megrendelni pedig pl. a webshop.kello.hu oldalon
tudja egyénileg.)

Bármilyen tankönyvekkel kapcsolatos kérdésben a konyvtar@apaczai.elte.hu e-mail
címen lehet érdeklődni.
Köszönöm az együttműködést,
üdvözlettel:
Szabó Márta
tankönyvfelelős

