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2015-2016
- A 2015/16-os tanévben az előző évekhez képest változott a tankönyvek kiszállítási és
fizetési rendje.
- A tankönyvek nem névre szólóan érkeznek. A tankönyvfelelős állítja össze a csomagokat
a tanulók részére.
- A kiszállítást igazoló bizonylatokat átvételkor kell majd aláírni. (Gyerekek is aláírhatnak!)
Ebből egy példány az iskolában marad, a másik példány az átvevőé.
(A bizonylatokat a
tankönyvosztás után kaptuk meg. A negyedik évfolyam a szülői értekezleten írhatja majd
alá a két lapot, a felsőbb évfolyamokét szeptember 4-én a diákokkal hazaküldtük.)

- Az idei tanévben a KELLO nem küld ki előre díjbekérőt, a tankönyvek kiszállítását
követően iskolánként egyben érkezik a fizetős gyermekek csekkben végződő számlája.
A
zok a tanulók, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvre, a könyvek átvételekor vehetik át a
csekket is, amit szeptember 15-ig kell befizetni. (
Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.
A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve
bankkártyával a Kello-Infopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és
bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre
kattintva találják:
http://webshop.kello.hu
. Az utalványok felhasználásáról itt olvashatnak bővebben:
http://webshop.kello.hu/utalvanyok-elfogadasa
. Az átutalás a következő számlaszámra történhet: 64400068-30107825-11100049.) Ez a szám
a számlán és a csekken is rajta lesz. Átutaláskor a megjegyzés rovatba be kell írni a gyermek
nevét, oktatási azonosítóját és a számla sorszámát is!
Átutaláskor és a csekken is csak a teljes összeget tudják a szülők befizetni; visszáru esetén
novemberben kezdik visszautalni az összegeket)! Az esetleges visszáru értékével csökkentett
összeget csak a Kello-pontokon tudnak fizetni, Budapesten az V. ker., Honvéd u. 5. szám alatt,
a Kódex Könyváruház ügyfélszolgálatán! )
A befizetést nem kell az iskola felé igazolni!

- 1. 2. és 3. évfolyamon az állam ingyenesen biztosítja a tanulók számára a tankönyveket.
- Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulókat (4-8. évfolyam) kérjük, hogy amennyiben a
nyár folyamán lejárt az igazolásuk, tankönyvosztásra hozzák magukkal az új, érvényes
igazolást!
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Tervezett tankönyvcsomagok, 2015-2016
Idén több ún. kiadói csomagot is rendeltünk, amelynek révén egyes kiadványokhoz ingyenesen
vagy a listaárnál kedvezőbb áron juthattunk hozzá.

1. évfolyam
Első évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kaptak. (Kivéve, ha a könyveket a család
szerezte be.)
Könyvtári könyvként
kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:
-

Környezetismeret I. tankönyv
Ábécés olvasókönyv 1/1.
Ábécés olvasókönyv 1/2.
Első daloskönyvem
Az én világom (erkölcstan) / hittan tankönyv

2. évfolyam
Második évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kaptak. (Kivéve, ha a könyveket a
család szerezte be.)Könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:
- Erkölcstan 2. / hittan tk.
- Olvasókönyv 2/1.
- Olvasókönyv 2/2.
- A mi világunk 2.
- Második daloskönyvem
A mi világunk (AP-020912) és a Második daloskönyvem (AP-022003) többnyire használt,
könyvtári példányként került a gyerekekhez. Ezekből a taneszközökből szűkösek a
készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat.
(Elsősorban
feleslegessé vált köteteket.)
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3. évfolyam
Harmadik évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kaptak. (Kivéve, ha a könyveket a
család szerezte be.)
Könyvtár
i könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:
-

Hétszínvirág olvasókönyv 3.
Nyelvtan és helyesírás 3. tankönyv
Az én világom erkölcstan tankönyv 3.o. / hittan tk.
Harmadik daloskönyvem

4. a

4.b
Negyedik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év
végén vissza kell adni:
- Negyedik daloskönyvem
- Hétszínvilág olvasókönyv 4.
- Project 1 Third Edition tk.
A Project 1 Third Edition (OX-4763004 új) többnyire használt, könyvtári példányként
került az ingyenes csomagba. Ebből a taneszközből szűkösek a készleteink, szívesen
fogadunk felajánlásokat.
(Elsősorban
feleslegessé vált köteteket.)

5. évfolyam
Ötödik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év
végén vissza kell adni:
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-

Matematika tk. 5.o.
Sokszínű irodalom tk. 5.
Sokszínű magyar nyelv tk. 5.o.
Történelem 5. tk.
Ének-zene tankönyv 5.o.
Természetism. 5. tk.
Technika, életvitel és gyakorlat
A képzelet világa tk.
Erkölcstan/hittan tk.
Project 2 Third Edition tk.

A Matematika tk. 5.o. (MS-2305U), a Történelem 5. tk. (MS-2655U), a Technika, életvitel
és gyakorlat tk. (
N
T-11548/T)
,
Project 2 Third Edition tk. (
OX-4763059)
, valamint
A képzelet világa tk. (
AP-052203)
többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a
taneszközből szűkösek a készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban
feleslegessé vált köteteket.)
Az Oktatásfejlesztési Intézet felajánlásaként minden ötödikes történelmi és földrajzi atlaszt kap
ajándékba!

6. évfolyam
Hatodik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év
végén vissza kell adni:
-

Matematika tk. 6.o.
Informatika 6.o.
Sokszínű irodalom tk. 6.
Sokszínű magyar nyelv tk. 6.o.
Ének-zene tankönyv 6.o.
Technika, életvitel és gyakorlat 6.o.
A képzelet világa tk. 6.o.
Erkölcstan/Hittan tk.
Project 3 Third Edition tk.
Hon- és népismeret tk. 5.
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A Történelem 6. tk. (MS-2656U), a Technika, életvitel és gyakorlat tk. (NT-11648), valami
nt
A
képzelet világa tk. (
AP-062204
)
többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a
taneszközből szűkösek a készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban
feleslegessé vált köteteket.)
A Mozaik Kiadó felajánlásaként minden hatodikos ajándékba kapja a történelem és a
természetismeret tankönyvet és munkafüzetet. A külön rendelt Sokszínű magyar irodalom tk. és
munkafüzet beszerzése folyamatban van. (Ez a tétel a Könyvtárellátó tankönyves számláján
nem szerepel!)

7. évfolyam
Hetedik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év
végén vissza kell adni:
-

Matematika tk. 7.o.
Földrajz 7. tk.
Biológia 7. tk.
Sokszínű magyar nyelv tk. 7.o.
Sokszínű irodalom tk. 7.o.
Ének-zene tankönyv 7.o.
Technika tk. 7.o.
A képzelet világa tk. 7.o.
Erkölcstan/Hittan tk.
Project 4 Third Edition tk.
Fizika 7.o.
Kémia 7.o.

A képzelet világa tk. 7.o. (AP-072203), a Project 4 tk. (OX-4763158), valamint a technika
könyv
többnyire használt,
könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a
készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban feleslegessé vált köteteket.)
A Mozaik Kiadó felajánlásaként minden hetedikes ajándékba kapja a történelem tankönyvet,
munkafüzetet és egy tudásszintmérőt. A matematika munkafüzetet és egy tudásszintmérőt.
Kiegészítő tananyagot biológia, földrajz és irodalom tantárgyból. A külön rendelt kémia
tankönyv megérkezett az iskolába. (Ez a tétel a Könyvtárellátó tankönyves számláján nem
szerepel!)
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