Tanuló neve: ...................................
Leadási határidő: április 20.

Osztálya: 12.B, C

Kérjük, hogy az adatok kitöltése jól olvasható, nyomtatott betűkkel történjék.
A tanuló neve:

Osztálya
(2017-2018):

Lakcíme:

Oktatási azonosító száma:

Anyja leánykori neve:

A szülő (gondviselő) neve:

Számlázási cím (amennyiben a lakcímmel azonos,
nem kell kitölteni):

Tankönyvigénylés: 2017/18-as tanév
I. Nyilatkozat:
Alulírott – fent nevezett tanuló nevében – kijelentem, hogy (a megfelelő X-szel jelölendő)
Jogosult vagyok tanulói tankönyvtámogatásra (ingyenes tankönyv).
Kérjük= ingyenesen kérjük, Nem kérjük =önállónak gondoskodunk a tankönyv beszerzéséről.
Ennek indoklása törvény szerint kötelező.
Ezen a rendelő lapon kizárólag az ingyenesen kért tankönyveket rendelheti meg. Amennyiben
van olyan könyv a tankönyvcsomagban, amelyet meg szeretne vásárolni, akkor azt a KELLO
Webshopon keresztül rendelheti meg.
(Megjegyzés: a jogosultságot a korábban kitöltött igénylőlap útján kellett kérvényezni.)
Jogosult vagyok tanulói tankönyvtámogatásra, de megvásárolom a tankönyveket.
(Megjegyzés: ha még nem töltött ki igénylőlapot a jogosultságra, akkor kérjük igényelje az
űrlapot az iskolában.)
Nem vagyok jogosult tanulói tankönyvtámogatásra.
Kérjük= megvásároljuk, Nem kérjük= önállóan gondoskodunk a tankönyv beszerzéséről.
Ennek indoklása törvény szerint kötelező.

II. Tankönyvigénylés
Az ingyenes tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért tilos bele írni.
(A tankönyveket a kiadói kód alapján lehetséges egyértelműen beazonosítani.)
Tankönyv adatai

Kiadói
kódja

A
tankönyv
ára

Irodalom 12. tankönyv (Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet )
Irodalom 12. szöveggyűjtemény (Eszterházy
Károly Egyetem )
Fráter Adrienne: Magyar nyelv 12. a
középiskolák számára

FI501021201
FI501021202
MS-2373

1 690 Ft

Száray Miklós: Történelem 12. tankönyv

NT-17442

1 000 Ft

Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések Négyjegyű függvénytáblázatok
Biológia a szakközépiskolák 12. évfolyama
számára
Építéskivitelezés-szervezés

NT15129/NAT

790 Ft

NT-17459

1 080 Ft

Nem
kérjük

Nem kérjük, mert…
(indoklás)

600 Ft
500 Ft

GS-5-02

3 400 Ft

Építőipari anyag- és gyártásismeret I.

GS-0-15

1 800 Ft

Építőipari anyag- és gyártásismeret II.

GS-0-16

1 800 Ft

Építőipari anyag- és gyártásismeret III.

GS-0-17

1 800 Ft

A tankönyvcsomag ára összesen:

Kérjük

14 460 Ft

Tudomásul veszem, hogy a megrendelőlap hibás, hiányos vagy nem egyértelmű kitöltése
miatt jelentkező problémákért az iskola nem vállal felelősséget!
Kelt: …………………..…………
…………………………….
Tanuló aláírása

………………………………
Szülő (gondviselő) aláírása

