
TANKÖNYVOSZTÁS 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás idén az alábbi módon történik. 

Az ingyenes tankönyvre jogosultak esetében nincs tankönyvosztás: 

 alsó tagozaton az első tanítási napon az osztálytanítóktól; 

 felső tagozaton első héten a szaktanároktól vehetők át a tankönyvek, kizárólag az ingyenességet 

igazoló ÉRVÉNYES HATÁROZATTAL. 

 1-4. évfolyamig a tanulók térítésmentesen kapják tankönyveiket. 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

 családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK igazolás, továbbtanuló esetén iskolalátogatási ig.); 

 tartós 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, valamint nevelt gyermek esetén az erről szóló 

ÉRVÉNYES határozat. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes tankönyvek a könyvtár állományát képezik. 

A tankönyvekbe beleírni, firkálni nem szabad, a tanév végén megfelelő állapotban vissza kell adni azokat az 

iskolának, ellenkező esetben a szülőt kártérítési kötelezettség terheli, illetve elvesztheti az ingyenes 

tankönyvre való jogosultságát. 

Fizetős tanulók esetében tankönyvosztást tartunk: 

 augusztus 25-26-án, az Iskola úton, 9-17 óráig; 
 a szülő, nagykorú hozzátartozó veheti át a tankönyvet; 

 a KELLO nem küld a nyár folyamán díjbekérőt, a számlát augusztus végén az iskola adja át 

(elvileg), amelynek befizetési határideje előreláthatólag 2016.09.15. 

FONTOS! Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt. A fizetős diákok vonatkozásában 

közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 

14 napon belül. Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a 

szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A 

költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. 

Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

Kérem Önöket, hogy figyeljék a Polgármesteri Hivatal, valamint az iskolák, óvodák, boltok 

hirdetőtábláit a pontosabb információkért! Tájékozódhatnak a www.nyirtelekiiskola.hu oldalon is. 

 

Nyírtelek, 2016. június 24. 

Tisztelettel: Debreceni Marianna 
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