
Kedves szülők! 

A tankönyvrendelés módjának megváltozása miatt az alábbiakban kérjük a közreműködésüket: 

 

1. Amennyiben gyermekük tankönyvtámogatásra jogosult, a honlapunkról letöltött, kitöltött és aláírt igénylőlapot, 

valamint a lenti tájékoztatóban megjelölt, a jogosultság igazolására szolgáló okiratokat legkésőbb április 30-áig (keddig) 

jutassák el az iskola portájára.  

(Az iskola portája április 30-án reggel 7 és este 21 óra között tart nyitva; az ezt megelőző napokon reggel 7 órától legalább 

este 18 óráig. A 18 óra utáni nyitvatartásról a 06-1/359-2205-ös telefonszámon érdeklődhetnek.) 

 

2. Május 7-én (kedden) tájékoztató jelleggel feltesszük az iskola honlapjára, milyen tankönyveket tartalmaznak a 7.c, a 

9.a, a 9.b és a 9.d osztály tankönyvcsomagjai. 

(Ezek zömében új kiadású, szeptemberre első alkalommal megjelenő tankönyvek, viszont, ha mégis rendelkeznek közülük valamenyikkel v agy más 

forrásból szeretnék beszerezni, az egyéni tankönyv-rendelő lapok aláírásáig így lesz idejük átgondolni a döntésüket.)  

 

3. Az egyéni tankönyv-rendelőlapok sok személyes adatot tartalmaznak, ezért adatvédelmi okokból nem tölthetjük fel 

őket az iskola honlapjára. Kérjük, hogy május 9-én (csütörtökön) reggel 7 óra és este 21 óra, vagy május 10-én 

(pénteken) reggel 7 óra és délután 16 óra között fáradjanak el az iskolába az egyéni rendelőlapokat a portán 

átvenni, aláírni és leadni. 

(Amennyiben egyik napon sem tudnak bejönni az iskolába, az iskolánkba a jövő tanévre beiratkozó gyermekük (vagy nálunk tanuló testvére, vagy 

írásbeli meghatalmazással egy nagykorú rokon vagy ismerős) is eljöhet a fent megjelölt időpontokban a rendelőlapért és vissza is jutatthatja azt 

hozzánk május 10-én 16 óráig.) 

Amennyiben a rendelőlapon a KIR-ből kapott adatok hiányosan jelennek meg (pl. a gondviselő jelenleg használatos neve 

nem, csak az édesanya leánykori neve látható), kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki az üres rovatokat. 

Amennyiben a számlázási cím (ahová a nyár folyamán a KELLO a befizetendő csekkeket kézbesíti), nem egyezik a 

feltüntetett lakcímmel, kérjük, azt a rovatot is töltsék ki! (Az EMMI tájékoztatása alapján számlázási címként céges cím nem 

jelölhető meg.) 

Amennyiben a lakcímük megváltozott és nem a jelenlegi lakcímük szerepel az adatok között, tollal, vízszintes vonallal 

húzzák át és nyomtatott betűkkel írják mellé a helyes lakcímet. 

Amennyiben valamelyik tankönyvet nem kívánják megrendelni, a tankönyv kódját, nevét és árát tartalmazó sort húzzák 

át tollal egy vízszintes vonallal! 

Az aláírás helye alatt a rendelőprogram automatikusan az édesanya leánykori nevét tünteti fel. Amennyiben jelenleg nem 

így használja a nevét, vagy az édesapa írja alá a rendelőlapot, kérjük, hogy az édesanya leánykori nevét tollal áthúzva az 

aláírása alá írja oda nyomtatott betűkkel is az aláíró nevét. 

A befizetett csekk bemutatásával vehetik majd át a gyerekek (vagy szüleik) a tankönyveket az iskolában. A KELLO július 

folyamán fogja tudatni az iskolával, mely augusztusi napot jelöli ki számunkra a tankönyvek kézbesítésére. Amint pontos 

információt kapunk a tankönyv-csomagok átvételének időpontjáról, feltesszük az információt az iskola honlapjára. Ezért 

kérjük, hogy július utolsó napjaiban kövessék figyelemmel az iskola honlapjának nyitó oldalán szereplő híreket. 

A határidőn túl leadott rendeléseket sajnos a központi rendelőprogram nem tudja fogadni. 


