Tájékoztatás a 2018/19-es tanév tankönyvrendeléséről
Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban a 2018/2019. tanévi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb adminisztratív
feladatokról tájékoztatjuk Önöket.
I. Általános információk
 A 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket.
 Az iskola a tankönyvjegyzékről a NAT szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz,
témakörökhöz fejlesztett tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ.
 Iskolánkban a gimnáziumi intézményegységében az iskolai tankönyvrendelések szülők általi
jóváhagyását (tekintettel arra. hogy az elektronikus felület használata nem kötelező), továbbra is
a korábbiakban megszokott módon kérjük (papír alapon aláírva).
 Kérjük, hogy fordítsanak figyelmet a normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához
szükséges határozatok/okiratok iskolához történő leadási határidőjére .
 Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási
jogának gyakorlásával, 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek
megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
• Felhívjuk a szülők figyelmét a tankönyvrendeléssel kapcsolatos felelősségükre (gyermekük
részére rendelt tankönyvek átvételére, a tankönyvek ellenértékének befizetésére, illetve szükség
esetén a tájékoztatóban megadott határidőig történő visszaküldési lehetőségre).
II. A tankönyvrendelés 2018/2019. évi menetrendje:
 2018. március 15. :a KELLO megnyitotta a tankönyvrendelési felületet
(tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, valamint a tanulói adatok áttöltésére és
rögzítésére.
 2018. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
 2018. április 1 – 27.: az iskolai tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, szülői
jóváhagyás, az alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás ( a fenntartó felé a rendelés
lezárása: 2018. április 20).
 2018. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket,
legkésőbb ekkor kell a fiktív (nem nevesített) diákokat nedvesíteni, fenntartói jóváhagyás itt
is szükséges.
 2018. augusztus 1 – augusztus 24.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt
tankönyveket.
 2018. augusztus 27. – augusztus 31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig
ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 2018. szeptember 1illetve első tanítási nap.: a tanulóink átveszik a tankönyvcsomagokat.
Fizetős státuszú diákok esetében a számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az
aláírandó átadásátvételi bizonylat kíséretében. Befizetési időszak: 2018. szeptember 1. –
szeptember 15. között (fizetési határidő: 2018. szeptember 15.). - Befizetés módjai:
készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon,
banki átutalással.
 2018. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési
felületen a fenntartó jóváhagyásával. Ugyanott az alaprendelés átadásának rögzítése fizetős
tanulók esetén.
 2018. szeptember 24 – től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
 2018. szeptember 27. – október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói státuszokban
bekövetkezett, addig még nem rögzített változásokat.
Köszönjük segítő együttműködésüket.

