A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL
Kedves Szülők és Diákjaink!
A felvett diákjaink jövő évi tankönyveinek listáját mellékelve találják, valamint az
iskola honlapjáról is letölthető (http://apaczai.elte.hu/). Kérjük, hogy a nyelvi szintfelmérőre
(április 26.) a normatív tankönyvtámogatás igénylőlapjával együtt kitöltve hozzák
magukkal.
A tankönyvrendelés az államilag meghatározott módon, a Könyvtárellátó (KELLO)
rendszerén keresztül történik, magát a rendelést az iskolánk rögzíti a leadott papírok alapján.
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 szuloifelulet.kello.hu oldalon lehet nyomon
követni a rendelést, illetve lehetőség van elektronikus számla igénylésére és más fizetési
módok választására (utalás, bankkártyás fizetés).
Az angol tankönyveket a nyelvi szintfelmérő után automatikusan megrendeljük, ha
azokat nem kérik, a szuloifelulet.kello.hu oldalon a beiratkozás után legkésőbb június 26-ig
jelezhetik. (Erre a rendszerben csak az angol tankönyvek esetében van lehetőség.)
Az idei tanévtől kezdve a KELLO tájékoztatása alapján: „Az adott tanévhez
megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának
gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek
megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.” Éppen ezért kérjük, most
jelöljék, ha valamelyik tankönyvet nem kérik.
Az ingyenes tankönyvellátásról:
Ha valaki jogosult és igényli az ingyenes tankönyvellátást, akkor a tankönyveket az
iskolai könyvtárból kapja. Ezek a könyvek 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 KELLO felületén a tankönyvrendelet előírásai szerint egy diáknak vagy minden
könyvét ingyenes tankönyvellátású, könyvtári könyvként, vagy minden könyvét
„szülő/gondviselő fizet” státuszúként rendelhetjük meg. Ezért azok a normatív támogatásra
jogosult szülők, akik bizonyos könyvekből könyvtári, ingyenes példányt szeretnének,
bizonyos könyvekből viszont saját példányt vásárolnának, azok az iskolán keresztül csak
azokat a tankönyveket rendeljék csak meg, amelyekből ingyenes példányt kérnek. A többit
saját maguk tudják megvásárolni.
Bármilyen tankönyvekkel kapcsolatos kérdésben a konyvtar@apaczai.elte.hu e-mail
címen lehet érdeklődni.
Köszönöm az együttműködést,
üdvözlettel:
Szabó Márta
tankönyvfelelős

