MEGRENDELŐLAP
Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy az alábbiakban felsorolt tankönyvek közül jelöljék be azokat, amelyeket az iskolán keresztül
rendelnek meg. Ehhez a „Kérem” oszlopba tegyenek „X”-et!
Amennyiben „Normatív kedvezmény iránti igény”-t nyújtott be és az igazolása megtörtént, annak változásáról, a
változást követő 15 napon belül értesíteni kell az intézményt. Ha a jogosultság 2017. október 1-jén nem áll fenn,
úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig be kell fizetni. Ha a kedvezmény a „három vagy több
kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család” feltételének felel meg, és az igazolás bérjegyzékkel, lakossági
folyószámla-kivonattal vagy postai igazolószelvénnyel történt, akkor a tankönyvosztáskor újra be kell mutatni
az aktuális igazolást.
A listán dőlt betűvel jelöltük azokat a tankönyveket, melyeket a kedvezményben részesülőknek előre láthatóan
használt formában tudunk biztosítani.
A webshop.kello.hu felületén a tanuló oktatási azonosítójával lehetőség van a tankönyvek önálló megrendelésére.
A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2017. szeptember 15-ig, illetve pót- és
évközi rendelés esetén 14 napon belül. A könyvek visszaküldéséről saját maguk kötelesek gondoskodni!
Szülők részére kialakított felület: www.szuloifelulet.kello.hu.
Kérjük, a kitöltött 2017/2018-as tankönyvjegyzéket, valamint a túloldali jelenleg használt tankönyvlistát (2016)
kitöltve és aláírva 2017. április 20-ig (csütörtökig) szíveskedjék gyermeke osztályfőnökének visszaküldeni!
Amennyiben határidő után juttatja vissza, nem tudjuk garantálni a rendelést.
Győr, 2017. április 20.
Köszönöm segítő együttműködésüket:
Rémi Péter
intézményvezető

Tankönyvjegyzék 2017/2018.
12.A német
A tanuló neve:______________________________

Ssz.

Raktári sz.

Tankönyv címe

Ár Kérem

1. KN-0041/2

Irodalmi szgy. 12. KIADÓTÓL RENDELHETŐ!

985

2. NT-17437

Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12.

790

3. NT-17442

Történelem IV.

1000

4. NT-17408

Biológia 12. a gimnáziumok számára

1000

Összesen:

3775

_________________________________
szülő aláírása

-1-

VISSZAHOZANDÓ – FELAJÁNLHATÓ KÖNYVEK
Tisztelt Szülők!
A 2017/18-as tankönyvellátással kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:
1. A 2016. évre vonatkozó költségvetési törvény csak az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében
biztosított támogatást. Ebből a forrásból kellett biztosítani, elsősorban a jogosultaknak, ingyenesen a
tankönyveket, ami természetesen nem feltétlenül új könyveket jelent.
2. A 2016/17-es tanévben ingyenesen kapott (remélhetőleg jó állapotban levő) tankönyveket a tanév végén
(kivétel a következő tanévben is használatos feladatgyűjtemény, atlasz, tankönyv) mindenkinek vissza kell
hozni, ezek a könyvek ugyanis az iskola tulajdonát képezik. Ezért kérjük, hogy a mellékelt 2016/2017-es
tankönyvlistán „X”-szel jelöljék azokat a tankönyveket, amelyeket Önöknek vissza kell adni. (A
tankönyvekben pecsét jelzi az iskola tulajdonosságát.) A leadás várható határideje a tanév vége: 2017. június
12.
3. Azoktól a tanulóktól is várunk felajánlásokat, akik nem ingyen jutottak tankönyvhöz. Nagy szükség lesz a jövő
tanévben a használt tankönyvekre annak érdekében, hogy a szűkösen összeállított tankönyvlistát használt
tankönyvekkel ki tudjuk egészíteni. (A 2016/2017-es tankönyvlistán kérjük jelezni a felajánlásokat!)
4. Ebben a tanévben is az ingyenes tankönyvek könyvtári állományba kerülnek, és onnan lesznek
kölcsönözhetőek, illetve a tankönyvosztásnál kérhető. Az ingyenesen kapott tankönyvet a tanév végén (kivétel
a több évig használatos feladatgyűjtemény, atlasz, tankönyv) a könyvtárnak vissza kell adni, e könyvek
állapotáért a tanuló felelős.

Tankönyvlista 2016/2017
11.A német
A tanuló neve:_________________________________

Raktári szám

Osztálya:__________

Tankönyv címe

KN-0030/2

Színes irodalom 11.

KN-0031/2

Irodalmi szgy. 11.

NT-17337

Magyar nyelv és kommunikáció. Tk.11.évfolyam számára

NT-17305

FIZIKA 11.

NT-17342

Történelem 11.

NT-17308
MS-2326

Biológia 11.
Sokszínű MATEMATIKA 11-12. feladatgyűjtemény CD
melléklettel

HV-307-1861

AusBlick 2 Kursbuch

HV-308-11861
EKTraveller05_UJ
EKTraveller06_UJ

AusBlick 2 Arbeitsbuch mit CD
Traveller Pre-Intermediate Student's Book
Traveller Pre-Intermediate Workbook (with CD-ROM)

2

