Tankönyvellátás 2020/2021.

A 2020/2021. tanévben minden tanuló térítésmentesen kapja a tankönyvet. Ez azt jelenti, hogy
a diákok könyvtári kölcsönzés útján jutnak a tankönyvekhez, azokat a tanév végén vissza kell
adniuk.
Teendők és határidők:
2020. április 15-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését.
A 2020/2021. tanévi tankönyv-rendelőlapokat a szülők elektronikusan fogják megkapni a
szülői felületen (szuloifelulet.kello.hu), ott kell azt jóváhagyniuk, legkésőbb 2020. április 20ig nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem. A szülő nyilatkozhat arról,
hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e rendelni, vagy egyes tankönyvek
biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.
A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad
a. a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
b. az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására,
c. a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a korábban fizetős diákok
KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és
rendezésére.
A határidő elmulasztása esetén az iskola a listán szereplő tankönyveket szerzi be a tanuló
számára.
A 2020/2021. tanév tankönyvellátásának részletes menete
a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján
A KELLO honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat
tankönyveket saját részre. A címe: http://webshop.kello.hu/

Az iskola igazgatója minden év június 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet
biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. Az
iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az állam által
biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az igazgató az iskola könyvtári
állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a
tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében
meghatározottak szerint.
A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az
iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.
Az iskola igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét,
és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.

Az iskolai tankönyvrendelésbe csak akkor lehet a hivatalos tankönyvjegyzékben nem szereplő
könyvet felvenni, ha az iskolaszék és a diákönkormányzat azokkal egyetért (írásban).

