TANKÖNYVRENDELÉS-2019
Kérjük, figyelmesen olvassák el ezt a tájékoztató levelet!
o A gondviselő – az Ön – nyilatkozata alapján készítjük elő az iskolai tankönyvrendelést, valamint az ingyenes
tankönyvellátást. A támogatásra való jogosultságot a megrendeléskor fel kell tüntetnünk.
o A lezárt rendelés csak különlegesen indokolt esetben változtatható meg. A megrendeléseket személyre szabottan
kell elkészítenünk. Az iskola számára a visszáruzás lehetősége megszűnt, a fizetős diákok esetében a szülő közvetlenül élhet elállási jogával a https://szuloifelulet.kello.hu - oldalon.
Fel kell tüntetnünk, ha egy tanuló nem kíván tankönyvet vásárolni, és ennek indoklását is meg kell adnunk. Így
abban az esetben, ha egyáltalán nem kér tankönyvet, akkor kérjük, ennek okáról is nyilatkozzon!
o Kérjük, jelezze, a megvásárolt tankönyvekről igényel-e számlát. Kinek a nevére?
o A KELLO április 15-én nyitja meg szülői felületét, amelyet egyelőre nem látunk, így a szülői jóváhagyásokat,
kéréseket továbbra is a megszokott módon kérjük.

1. INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS
Azok a diákok, akik a 2018/2019. tanévben nyelvi előkészítő évfolyamra járnak a tankönyvet a következő tanévre is
térítésmentesen kapják.
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése szerint a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett évfolyamokon azok a diákok, akik megfelelnek a következő feltételek egyikének, a megrendelt tankönyveket ingyen kaphatják meg (normatív kedvezmény):

a) tartósan beteg;
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra (családi pótlék) jogosult;
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.



A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a
normatív kedvezmény.

Amennyiben élni szeretnének a törvény adta lehetőséggel, kérjük az a) - f) pontok valamelyikét – a jogosultság
Önökre vonatkozó feltételét – karikázzák be! A megrendelt tankönyveket az iskola által meghatározott rend szerint vissza kell szolgáltatni. Kérjük, csak azokat a könyveket rendeljék meg, amelyekre gyermeküknek ténylegesen
szüksége van.
A jogosultságról szóló igazolás másolatát 2019. május 24-ig kell beküldeni! (részletek az igénylőlapon)

2. TANKÖNYVIGÉNYLÉS
A szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket szeretnék megrendelni a következő tanévre. A tankönyvigénylés
aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelt tankönyvek ellenértékét kifizetik, illetve ingyenes tankönyvellátás esetén a könyveket átveszik.

3. SZÁMLAIGÉNYLÉS
Kérjük, itt jelezzék, ha a megvásárolt tankönyvekről számlát kérnek.
Számlázási név, cím:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tankönyvrendeléssel kapcsolatosan közölt adatok valósak és a megrendelt tankönyveket 2019 augusztusában megvásárolom, ingyenes ellátás jogosultsága esetén az igazolást az előírt határidőig bemutatom, a jogosultság megváltozását haladéktalanul jelzem. Az ingyenes ellátás keretében biztosított tankönyveket átveszem, állaguk megóvásáról gondoskodom.

Veszprém, 2019. április ……

……………………………….
a szülő aláírása

Ne feledkezzen meg a megfelelő tankönyvek hátoldalon történő megrendeléséről!

Visszajuttatási határidő: 2019. április 12. (péntek)
A határidő betartása nagyon fontos, mert az
iskolai tankönyvrendelés végső lezárásának határideje: 2019. április 25.



