Tájékoztató a tankönyvrendelés menetéről
2019/2020.tanév

1. A tankönyvrendelés jogszabályi háttere:

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 20/2012. EMMI rendelet
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus
kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról.

2.Tankönyvrendelés menete:

A tankönyveket az iskola megrendeli a diákok részére. A 9. évfolyam tanulói a beiratkozás napján
adják le a tankönyvigényüket. A tankönyvrendelési lapot kitöltve és aláírva kérjük visszaküldeni
2019. április 29-ig a tankönyvfelelősnek.
A tankönyvrendelés a http://szuloifelulet.kello.hu/ oldalon is követhető. A megrendelt – és a szülő által
le nem mondott – tankönyvek az iskolába érkeznek 2019. augusztusban.
3.Tankönyvek lemondása:
A fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő - elállási jogának gyakorlásával- 2019. szeptember 15-ig
küldheti vissza a tankönyveket a KELLO részére.
Az át nem vett tankönyveket az iskola nem visszáruzhatja, az a szülő feladata.
Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) OLK 1000
Osztályismétlés illetve másik iskolába iratkozás esetén legkésőbb a tanév végéig mondják le a
tankönyvrendelést! Ha mégsem történik osztályismétlés vagy új iskolába történő átiratkozás, akkor év
elején pótrendeléssel is meg lehet rendelni a könyveket. A tankönyvosztás idejéről az iskola honlapján
adunk tájékoztatást 2019. augusztusban. A tankönyvek árát 2019. szeptember 15-ig kell kifizetni. A
befizetési csekket a tankönyvek átvételekor osztjuk ki.

4. Tankönyvtámogatás:
A 2019/2020.tanévben ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:

 9. évfolyamos tanulók  10., 11., és 12. évfolyamos tanulók közül azok, akiknek szülei normatív
kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. A normatív kedvezményt az igénylőlap és az igazolás
benyújtásával lehet kérni a tankönyvrendelés leadásakor!
Normatív kedvezményre jogosult
Tartósan beteg tanuló
A sajátos nevelési igényű tanuló
Három- vagy többgyermekes családban élő tanuló
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő tanuló
Nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra
jogosult
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe
vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló

Igazolás típusa
emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi
igazolás
szakértői bizottság szakvélemény
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
a települési önkormányzat határozata
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet
biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás

Az igazolást minden évben csatolni kell! Igazolás hiányában a tankönyvek árát a szülőnek ki kell
fizetnie! Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek
biztosításával és az állami normatíva felhasználásával biztosítja. A támogatott tanulók valamennyi
tankönyvet - a munkafüzetek kivételével - a könyvtárból kapják. A leltári számmal ellátott - könyvtári
állományban levő könyveket - tanév végén jó állapotban, firkálás- és foltmentesen, vissza kell hozni a
könyvtárba. Rongálás vagy elvesztés esetén pótolni kell vagy kifizetni a beszerzési árat. (Az iskola
Házirendje szabályozza.)
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