
 

Tisztelt Szülők! 

FONTOS INFORMÁCIÓK A TANKÖNYVRENDELÉSHEZ 

 a 9/2 NY osztályjelzés a bejövő évfolyamot jelenti (most 8. osztályos);  

 az I. nyelv a rendelési lapon a már eddig is tanult nyelvet jelenti; 

 a II. nyelv az a választott idegen nyelv, amit alacsonyabb óraszámban kezdenek el tanulni a 

középiskolában a diákok; 

 a 7/5, 9/2 NY és 9/3 osztályokban egyes nyelvkönyveket a szintfelmérők után pótrendeléssel 

fog megrendelni az iskola minden tanulónak; 

 a kitöltött megrendelőlapok leadhatók személyesen a beiratkozáskor (2017. JÚNIUS. 22), 

vagy legkésőbb 2017. JÚNIUS 22-ig  elküldhető postán (3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.) a 

borítékra írják rá: „Tankönyv”), e-mailben: kalavene@freemail.hu,  vagy faxon: 46/562-290;  

 mivel 2013/2014-es tanévtől minden iskola kerettanterv szerinti tankönyvekből tanít, ezért 

kérjük, figyelmesen nézzék meg a tankönyvek kiadói kódját, mert a könyvek nagy részét alaposan 

átdolgozták. 

Kérjük, hogy az igénylőlap kitöltése előtt olvassák el ezt a tájékoztatót! 

TÁJÉKOZTATÓ AZ INGYENES TANKÖNYVEKRŐL 

Iskolánk az ingyenes tankönyvre jogosultak könyvigényét könyvtári kölcsönzéssel oldja meg. 

Ez azt jelenti, az egy évre szóló, kitöltést nem igénylő könyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, 

azaz a tanulók – amiből van elegendő példányunk - használt könyveket kapnak, amiket a tanév végén 

vissza kell adni. Ezekbe a példányokba jegyzetelni, tollal beleírni nem szabad. Igény esetén, év végén 

ezek a könyvek megvásárolhatók, használt könyvek esetén csökkentett áron. 

A több évre szóló atlaszokat, példatárakat, csak a tanulmányi időszak végén gyűjtjük össze. 

Amennyiben gyermekük ingyenes tankönyvre jogosult, az alábbi igénylőlap kitöltésével jelezzék.  

A kedvezményre való jogosultsághoz a következő iratok csatolása szükséges: 

 nagycsalád esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bankszámla kivonat is 

elegendő); 

 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás; 

 a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

Ha egyes tankönyveket szeretnének megvásárolni, azt a kello.hu szülői webshopban tehetik meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolásoknak 2017. október 1-éig 

ÉRVÉNYESNEK KELL LENNI,  

tehát ha addig lejár, a meghosszabbításról új igazolást kell leadni! 

Az igénylőlap és az igazolások beérkezési határideje: 

2017. JÚNIUS 22. 

 
 

http://avasi.hu/kello.hu


 
 
 
 
Alaprendelés: 
 
Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 08. 21. és 08. 31. között. 
A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat 
kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről. 
 
Befizetési időszak: augusztus 21. – szeptember 15. között  

(fizetési határidő: 2017.szeptember 15.). 
 
Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési 
módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül. 
 

Segítségüket és pontosságukat előre is köszönöm!  

Kalavéné Jászfalvi Eleonóra 

 


