Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni iskolánk tanulóit és a szülőket a 2017-18-as tanév
tankönyvrendelésével kapcsolatban.
Az iskolai tankönyvrendelést a következő tanévben is a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
(KELLO) intézi. Az országos tankönyvjegyzék késői megjelenése miatt idén is nagyon
szűk határidők vannak az iskolai tankönyvrendelés elkészítésére.
Önök a tájékoztató levélhez mellékelve kapják meg azt a megrendelőlapot, amelyen
bejelölhetik azokat a tankönyveket, amelyeket az iskolai tankönyvrendelés keretében
szeretnének megkapni, illetve megvásárolni.
Amennyiben iskolai tankönyvrendeléssel rendelik meg a tankönyveket, úgy azokat a
szokásos kétféle módon tehetik meg a rendelő lap kitöltésével:
1. Fizető tanulók: a rendelőlapon megrendelt tankönyveket megvásárolják az
iskolai tankönyvrendelés keretén belül és tankönyvosztás idején átveszik
azokat. Az iskolák nem visszáruzhatják a tanuló/szülő által utólag lemondott
tankönyveket: azokat az augusztus végi könyvosztásnál át kell vennie mindenkinek.
Ilyen esetben a tankönyveket közvetlenül, a szülő elállási jogának gyakorlásával,
2017. szeptember 15-ig vissza küldheti a KELLO részére. A postai költségek
megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
2. Támogatott (ingyenességre jogosult) tanulók: a rendelőlapon megrendelt
tankönyveket a tanév elején az iskolai könyvtárból kölcsönözhetik ki a teljes
tanév idejére. Akik ingyenességre jogosultként szeretnék megvásárolni a
tankönyveik egy részét, azoknak ezeket a tankönyveket csak közvetlenül a KELLOnál van lehetőségük megrendelni. A tankönyveket a KELLO internetes oldalán
rendelhetik majd meg saját részre (http://webshop.kello.hu), az ott olvasható
üzletszabályzat szerint. Természetesen a tankönyveket más könyvkereskedőtől
vagy közvetlenül a kiadótól is megrendelhetik.
Támogatott (ingyenességre jogosult) tanulók esetén
Kérjük azokat a szülőket, akiknek gyermekei ingyenességre jogosultak, hogy a
mellékelt „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nyilatkozatot kitöltve (az
ahhoz szükséges igazolás másolatával együtt) postafordultával, de legkésőbb
április 20-ig adják le az iskolai könyvtárba. Ha az igazolást addigra nem sikerül
beszerezni, akkor annak hiányát a nyilatkozat megfelelő részében kell feltüntetni és április
30-ig utólagosan megküldeni.
A tankönyvrendelő lapokat szintén postafordultával, de legkésőbb április 20-ig
kérjük leadni az iskola könyvtárába 8-14 óra között Csuka István tankönyvfelelős
részére. Aki határidőre nem tudja visszajuttatni a tankönyvrendelő lapot, kérem
szkennelve küldje be április 20-ig a csuka.istvan@hild.gyor.hu címre.
Nyomatékosan kérjük a szülőket a kért határidők betartására, mert a késve
visszaérkezett dokumentumokat nem fogjuk tudni időben rögzíteni és a tanuló ez
által kimaradhat a tankönyvrendelésből.
Tanácsoljuk továbbá, hogy a kitöltött rendelőlapról saját részre is készítsenek másolatot.
Így utólag bármikor meg tudják nézni, milyen tankönyveket rendeltek meg. Ezúton is
köszönjük együttműködésüket és megértésüket.
Győr, 2017. április 10.
Józsa Tamás
igazgató

