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Tájékoztatás a 2018/2019-es tanév tankönyvellátás rendjéről
Tisztelt Szülők!
A tavalyi évekhez hasonlóan a KELLO felületéről rendeljük a tankönyveket. A tankönyvlistát az
osztályfőnökök illetve a szaktanárok állítják össze az aktuális tankönyvjegyzékből.
Jogszabályi háttér:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról.
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.)
EMMI rendelet módosításáról
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak iskolánkban:
 iskolánk valamennyi tanulója jogosult az ingyenes tankönyvellátásra.
Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
 tankönyvkölcsönzéssel,
 használt tankönyvek biztosításával,
 az állami normatíva felhasználásával biztosítja.
A tanulók valamennyi tankönyvet - a munkafüzetek kivételével - a könyvtárból kapják.
Természetesen, ahol az osztálylétszám indokolja, új tankönyveket is rendelünk. Így az ingyenesség
fogalma a használt és az új tankönyvet, a munkafüzetet egyaránt jelenti.
A könyvtárból kölcsönzött könyvekben leltári szám található. A leltári számmal ellátott - könyvtári
állományban levő könyveket - tanév végén jó állapotban, firkálás-mentesen, vissza kell hozni a
könyvtárba. Erről a tankönyv átvételekor a Szülők írásban is nyilatkoznak. Ellenkező esetben a szülő
köteles megtéríteni a könyvek árát vagy gondoskodni azok beszerzéséről!
A hittan könyveket a hitoktatók által leadott tankönyvlista alapján szintén a Kello-tól rendeljük meg.
Ezeket a könyveket tanulóink a hitoktatóktól kapják meg a tanév elején.
Feladatok, határidők a 2018/19 tanévi tankönyvrendeléshez:







Február – március a tankönyvigények tantárgyanként összesítése
Április 10-ig a tanulói adatokat aktualizáljuk a KELLO rendszerében.
Április 15-ig a tankönyvlisták összeállítása,
Április 15. a normatív támogatási igény benyújtásának határideje.
Április 25-ig a tankönyvrendelések rögzítése történik a KELLO rendszerében
Április 25-ig a tankönyvrendelés továbbítása, engedélyeztetése a fenntartóval

 Június 10. a tankönyvrendelés módosítása - a 15 % figyelembe vételével,- megváltozott adatok
módosítása.
 Június 12-ig begyűjtjük a tanév során használt tankönyveket.
 Augusztus elején a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket. (átvétel
iskolánkban a tankönyvfelelős feladata)
 Augusztus vége, szeptember első hete: tankönyvek kiosztása osztályonként
 2018. szeptember 15-ig tankönyvek pótrendelése, visszáru küldése.
 2018. szeptember 24-től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
 2018. szeptember 24. – 2019. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen.
Abban, esetben, ha valaki szeretné megvásárolni a tankönyveket gyermeke számára, kérem,
keresse meg a tankönyvfelelőst a részletek megbeszélésének érdekében.
A KELLO honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat tankönyveket
saját részre. A címe: http://webshop.kello.hu/, melyet egy egyszerű regisztrációt követően érhetnek el. A
2018/2019-es tanév tankönyvjegyzékén újonnan szereplő tankönyvek/munkafüzetek augusztus második
felétől válnak rendelhetővé.
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