A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
2017/18. tanév
Jogszabályi háttér:
• 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.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:
• a 9. évfolyamos tanulók
• akiknek szülei normatív kedvezmény

iránti igényt nyújtanak be.
A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.
Normatív kedvezményre jogosult igazolást adhatnak be:
tartósan beteg tanuló (emelt családi pótlék igazolása, vagy
szakorvosi igazolás)
• a sajátos nevelési igényű tanuló (szakértői bizottság
szakvélemény)
• három, - vagy többgyermekes családban élő tanuló (családi pótlék
igazolás)
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló (a
települési önkormányzat határozata)
•

Az igazolást minden évben csatolni kell!
Igazolás hiányában a tankönyvek árát a
szülőnek ki kell fizetnie!

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
• használt tankönyvek biztosításával,
• az állami normatíva felhasználásával biztosítja.
Tankönyvtámogatás biztosítása:
A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet a könyvtárból kapják.
A könyvtárból kölcsönzött könyvekben leltári szám van. A leltári
számmal ellátott - könyvtári állományban levő könyveket - tanév
végén jó állapotban, firkálás-mentesen, vissza kell hozni a
könyvtárba. A tankönyveket az iskola megrendeli a diákok részére.
A tankönyvrendelés a http://szuloifelulet.kello.hu/
követhető. Érdemes használni ezt az oldalt!
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A szülők részére kialakított felület lehetőséget ad:
• a diákok adatainak - szülők általi - ellenőrzésére,
• az iskolai tankönyvrendelések - szülők általi - jóváhagyására
• a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a
fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi
egyenlegének - szülők általi - megismerésére és rendezésére.
A megrendelt - és a szülő által le nem mondott - tankönyvek az
iskolába érkeznek augusztusban.
Az át nem vett tankönyveket az iskola nem visszáruzhatja, az a
szülő feladata.
Ezért feltétlenül gondolják át, hogy esetleges osztályismétlés, illetve
másik iskolába iratkozás esetén legkésőbb a tanév végén
lemondják-e a tankönyvrendelést! (ha mégsem történik
osztályismétlés, vagy új iskolába történő átiratkozás, akkor év elején
pótrendeléssel is meg lehet rendelni a könyveket, ami talán
egyszerűbb, mint a megérkezett tankönyvek visszaküldése, ami
nem kevés postai költséget is jelent a szülőnek). A fizetős diákok
számláit egyben küldi ki a KELLO az iskolákba 2017. augusztus 21től, 2017. augusztus 31 -ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a
kiegyenlítése a szülői online felületen, vagy átutalással megtörtént.

A számla fizethető:
• online felületen bankkártyával (szülői felületen),
• átutalással, valamint a
• postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési
módokon. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen
jelezzük. A tankönyvek árát 2017. szeptember 15 - ig kell kifizetni.
A befizetési csekket a tankönyvek átvételekor osztjuk ki.

Tankönyvfelelősök

