OM azonosító: 203039

NÁVAY LAJOS
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
ÉS KOLLÉGIUMA
6900 Makó, Posta u. 4-6.
Tel./Fax.: 62/510-917
e-mail: kerititkarsag@gmail.com

A tanuló neve:

Osztálya:

OM azonosítója:
Anyja neve:
Lakcíme:
Számlázási cím:
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult:
Raktári szám
EW-0024
FI-506010903/1
FI-511010902
FI-511010904
FI-511010905
FI-511010906
FI-511010907

FI-511011001/1
FI-511011006
KT-0314/2
KT-0515
KT-1101
KT-1507
NT-81535
FV-G-371
FV-G-388
MK-6529-1
Összesen:

Dátum:

Igen/Nem.

(Kérjük, aláhúzással jelölje!)

Tankönyv címe
zanza.tv - Oktatóvideók és interaktív
feladatok
Földrajzi atlasz középiskolásoknak
Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam
Matematika munkafüzet 9. a
Szakiskolai közismereti tankönyvhöz
Természetismeret munkafüzet 9. a
Szakiskolai közismereti tankönyvhöz
Kommunikáció – magyar munkafüzet 9. a
Szakiskolai közismereti tankönyvhöz
Történelem – Társadalomismeret
munkafüzet 9. a Szakiskolai
közismereti tankönyvhöz
Szakiskolai közismereti tankönyv 10.
évfolyam
Természetismeret munkafüzet 10. a Szakiskolai
közismereti tankönyvhöz
Matematika a szakiskolák 9-10.évfolyama
számára
Kompetenciamérésre felkészítő szövegértési
feladatgyűjtemény
Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom a
szakiskolák 9. évfolyama számára
Társadalomismeret a szakiskolák 9. évfolyama
számára
Szövegértés lépésről lépésre
Géprajz
Anyagismeret, gyártástechnológia
Karosszérialakatos szakmai ismeretek

Ár

Igen/Nem
0 Ft
500 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
1 690 Ft
1 030 Ft
1 690 Ft
1 690 Ft
1 220 Ft
1 200 Ft
2 400 Ft
4 110 Ft
15 530 Ft

______________________________
szülő/gondviselő aláírása
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Tájékoztató
1. A határidő után visszahozott rendeléseket nem áll módunkban teljesíteni, így a
tankönyvek beszerzése a szülőre hárul (a megrendelők beérkezési határideje a beiratkozás
napja: 2017. június 20-21.)
2. Kérjük, hogy a tanulói adatokra vonatkozó részt pontosan töltsék ki, minden adatot
megadva, egyébként a tanuló rögzítése a tankönyvrendelési rendszerben nem lehetséges.
3. A megrendelő jobb szélső (Igen/Nem) oszlopában kérjük, hogy EGYERÉTELMŰEN
jelöljék (pipával, ha igen, kihúzással, ha nem): kérik-e a szóban forgó tankönyvet, avagy
nem.
4. A rendelés a KELLO felületén nyomon követhető, módosítható, ám kérjük, a módosítást a
tankönyvfelelősnek is jelezzék.. A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu)
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.
5. A normatív kedvezményt „rászorultsági alapon” igénybevevő tanulók, szülők részére
 Ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók jogkörét a köznevelési törvény 46. § (5)
bekezdése határozza meg (mellékelt „Normatív kedvezmény iránti igény” lapon
megtalálható az ide vonatkozó rész). Ingyenes tankönyvigény esetén ezt feltétlenül ki
kell tölteni!
 A normatív kedvezményre jogosult tanulók az iskolai könyvtárból kölcsönzik a
tankönyveket (új- és használt tankönyveket egyaránt), ezért az ilyen módon
megrendelt példányok (munkafüzetek kivételével) nem kerülnek a tanulók
tulajdonába. Tanév végén a tanulók kötelesek a kölcsönzött könyveket sértetlenül
visszaszolgáltatni. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot
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meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú
tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel
tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát
figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
 A normatív kedvezményre való jogosultság csak a határidőre beadott iratokkal együtt
érvényes
6. A fizetős diákok számláit egyben küldi ki az iskolákba a KELLO 2017. augusztus 21-től –
31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy
átutalással addig már megtörtént.
7. A tankönyvek átvételének helyéről és idejéről az iskola honlapján kapnak tájékoztatót!

