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Tankönyvellátási tájékoztató a 2020/2021-es tanévre
A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés valamennyi nappali rendszerű alap- és középfokú
oktatásában résztvevő tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül. Minden nappali
tagozatos tanuló a költségvetési törvényben (Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. § (2)) meghatározott keretösszeg mértékéig
tankönyvtámogatásra jogosult.
A szülők/diákok számára továbbra is rendelkezésre állnak az eddigi, a Könyvtárellátó által
biztosított
tankönyvvásárlási
lehetőségek
(webshop,
kiskereskedelmi
egységek/tankönyvboltok).
Az állami támogatású tankönyvek az iskola könyvtárában nyilvántartásba kerülnek, s az
intézmény kölcsönzéssel biztosítja azok ingyenes használatát. A munkafüzetek kivételével a
kapott tankönyveket iskolai bélyegzővel látjuk el.
A diákok anyagi felelősséggel tartoznak a könyvek állapota, megrongálása vagy
elvesztése esetén:
- Ezekbe a könyvekbe való beleírás (akár ceruzával is), aláhúzás vagy bármilyen
kiemelés szigorúan tilos.
- A tankönyveket óvni kell a szennyeződéstől, a nedvességtől, a szakadástól és a
széteséstől.
KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) szülői felülete:
https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login
A KELLO weboldalán követhető a tankönyvrendelés. A szülők részére kialakított weboldal
lehetőséget ad:
- a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
- az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem
kötelező,
- a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a korábban fizetős diákok
KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és
rendezésére.
A tankönyvrendelés menete:
1. 2020. április 17. Az iskola honlapján elérhetővé tesszük a tanév tankönyvrendelési
lapjait osztályonként lebontva. A tankönyvrendelési lap tartalmazza a következő
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tanévben használni kívánt tankönyvek listáját. A diákok, szülők/gondviselők
megismerhetik a rendelni kívánt tankönyveket.
2. Ha nem tartanak igényt bizonyos tankönyvekre, kérem, írásban jelezzék gyermekük
osztályfőnökének 2020. április 23-ig.
3. A KELLO 2020. augusztus folyamán szállítja a tankönyveket iskolánkba. A diákok az
első tanítási napokon kapják meg használatra tankönyveiket.
4. Az iskola biztosítja, hogy a vizsgákhoz a tankönyvek folyamatosan a diákok
rendelkezésére álljanak tanulmányaik során.

Szeged, 2020. április 6.

Bérczi Mária (könyvtárostanár, tankönyvfelelős)

