A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2018/2019. tanév
Jogszabályi háttér:
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. EMMI rendelet
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,
Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:
-

a 9. évfolyamos tanulói

-

a 10., 11., 12., 13. és 14. évfolyamos tanulók közül azok, akiknek szülei normatív
kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges!
Normatív kedvezményre való jogosultság
megnevezése
Tartós betegség
Pszichés fejlődési zavar, sajátos nevelési igény
Három- vagy többgyermekes családban él
Nagykorú saját jogán családi pótlékra jogosult
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül

Igazolás
emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi
igazolás
szakértői bizottság véleménye
családi pótlék igazolása számlakivonattal, vagy a
MÁK igazolásával
családi pótlék igazolása számlakivonattal, vagy a
MÁK igazolásával
illetékes önkormányzat határozata

Az igazolást minden évben csatolni kell! Igazolás hiányában a tankönyvek árát a
szülőnek ki kell fizetnie!
Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
 tankönyvkölcsönzéssel,
 használt tankönyvek biztosításával,
 az állami normatíva felhasználásával biztosítja.
 A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet az iskolai könyvtárból kapják. A
könyvtárból kölcsönzött könyveket leltári számmal láttuk el.
A leltári számmal rendelkező - könyvtári állományban levő - könyveket tanév végén jó
állapotban, firkálás-mentesen, vissza kell hozni a könyvtárba. Ellenkező esetben a szülő
köteles megtéríteni a megrongált tankönyv árát.

Tankönyvek átvétele
A tankönyvek átvételére a diákoknak az első tanítási héten lesz lehetőségük:
-

szeptember 3. (hétfő) 9-10. évfolyam
szeptember 4. (kedd) 11-14. évfolyam

A fizetős státuszú tanulók számára az átvételt követően kerül kiosztásra a tankönyvek árát
tartalmazó csekk. Egyéb fizetési módról alább olvashatnak.
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO)
a tankönyvellátás hatékony lebonyolításának biztosítására internetes rendelési felületet
működtet, melyen keresztül az iskolák minden tanév kezdete előtt megrendelik az aktuális
tanévre vonatkozó tankönyveket. A rendelés diákonként történik, mely rendeléseket a
KELLO összesíti, megrendeli a tankönyvek kiadóitól, majd ezt követően leszállítja az
iskolákba, ahol a tankönyveket egyedi menetrend alapján kiosztják a szülőknek/diákoknak.
Az intézményt váltó diákok számára, illetve egyéb esetekben (pl.: elvesztett, megsérült
tankönyvek) az iskolák év közben is tudnak a KELLO-tól tankönyveket rendelni, mely
rendeléseket a KELLO egyedileg teljesíti.
A 2018/2019-es tanév tankönyvrendeléséről:
• az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója térítésmentesen kapja a tankönyvet,
• a Szülői felületen keresztül, az alap és pótrendelésben rendelt tankönyvek mellett az
évközi rendelés tankönyveinek értéke is befizethető/utalható,
• a szülői felületen a Dokumentumok menüben elérhető a 2018/2019-es tanév szülők
részére összeállított tájékoztatója, az Adatvédelmi tájékoztató, Üzletszabályzat és az ÁSZF,
valamint a felület használatához segítséget nyújtó Felhasználói kézikönyv.

A szuloifelulet.kello.hu weboldalon az alábbi funkciók érhetők el:
1. A szülő megtekintheti az iskola által gyermekének rendelt tankönyveket és jóváhagyását,
illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére:
o gyermeke(i) tankönyvrendelésével (fizetős tanulók esetében),
o gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival kapcsolatban (ez a funkció
adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött).
2. A fizetős státuszú gyermekek szülei részére (a 10., 11. és 12. évfolyamok esetében) a
csekkes fizetési mód mellett, lehetőséget nyújtunk elektronikusan letölthető számla
igénylésére, és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés). Azon fizetős
tanulók részére, akiknek a szülői felületen megtörtént a tankönyv árának online befizetése és a
számla elektronikus letöltése, nem küldünk külön nyomtatott számlát. Az iskolai rendelési
felületen a fizetés ténye látható lesz a tankönyvfelelős számára.

3. A szülői felületen az Önök által jelzett módosítási igényekről az iskola üzenet formájában
értesítést kap. A módosítási kérések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka mindaddig nem jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem
vezeti.
A Szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is,
hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőket a felületen már jelzett
igények rögzítésére.
A felület használatát bemutató kézikönyvet, a Dokumentumok menüben találják.
Pécs, 2018. augusztus 28.

