Tájékoztató a tankönyvekkel kapcsolatban
Ezúton tájékoztatjuk iskolánk tanulóit és szüleiket, hogy a 2016-2017-es tanévben használni
kívánt tankönyvek az előzetes megrendelések alapján kiszállításra kerültek iskolánkba. A
számlaleveleket (befizetési csekkeket), valamint az Átadás - Átvételi jegyzőkönyveket
augusztus végéig küldi meg a Könyvtárellátó Nonprofit Kft (KELLO) az iskola részére. Ezt
követően van mód megkezdeni a tankönyvosztást.
Az előzetes tervek szerint iskolánkban 2016. szeptember 1-én a főépület tornatermében kerül
sor a tankönyvek kiosztására. Felhívjuk figyelmüket, hogy a számlák iskolába érkezésének
függvényében ez az időpont módosulhat, így kérjük, tájékozódjanak a friss információkról az
iskola honlapján!
A KELLO weboldalán elérhető egy szülői felület (www.szuloifelulet.kello.hu), itt regisztráció
után ellenőrizni tudják a szülők gyermekük adatait, és megtekinthetik a részükre megrendelt
tankönyveket, illetve online módon kifizethetik a rendelt könyvek árát.
A tankönyvek átvételének, kifizetésének menete, rendje:








Könyvek átadása: Az iskolában a tankönyveket a fizetős diákok részére a névre szóló
számlalevélen szereplő lista alapján fogjuk átadni. A könyvek mellett az iskolában
kapják meg a befizetési csekket is. A könyvek átvételéről átadási-átvételi bizonylatot
kell kitölteni és aláírni. (Az ingyen tankönyvre jogosult tanulók tankönyvlista alapján
kapják meg a könyveket használatra.)
Könyvek átvétele: Kérjük, hogy az iskola által megadott időpontban és helyszínen
szíveskedjenek a tankönyveket átvenni! A tankönyv végső megrendelője a tanuló, így
az átvételre is a tanuló és/vagy törvényes képviselője jogosult. (Kérjük, az iskola által
megadott időpont betartását!) Átvételkor ellenőrizzék, hogy a számlalevélen, illetve a
tankönyvjegyzéken szereplő könyveket hiánytalanul megkapták! Távozás után
mennyiségi reklamációt vagy az esetleges elcserélésből adódó panaszt nem tudunk
elfogadni!
Befizetés: A fizetős diákok névre szóló számláit a KELLO kiküldi az iskolákba 2016.
augusztus 22-31. között, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői
online felületen időközben megtörtént. Az iskolában, a tankönyvek mellé kapott számla
alsó részén találják majd a befizetéshez szükséges csekket. A csekken szereplő összeget
2016. szeptember 15-ig kell befizetni a KELLO részére. A fizetés történhet a már
említett online szülői felületen (www.szuloifelulet.kello.hu), vagy a csekk alapján
készpénzzel, bakkártyával, utalvánnyal a postahivatalokban. (Az elfogadott utalványok
listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa címen tekinthetik meg.)
Fizethetnek a KELLO részére banki átutalással is a 64400068-30107825-11100049
számlaszámon.
Ingyen tankönyv: Kérjük, hogy az ingyen tankönyvre jogosult tanulók hozzák
magukkal legkésőbb a tankönyvosztásra az érvényes jogosultságigazolásukat, ha
korábban még nem adták le azt az iskolában! A tanuló csak abban az esetben kapja meg
ingyenesen a tankönyvcsomagját a 2016-2017-es tanévre, ha a jogosultsága 2016
októberéig érvényes! Ellenkező esetben ki kell fizetni a könyvek árát a KELLO-nak!
Felhívjuk a figyelmet rá, hogy az ingyenesen kapott tankönyv nem a tanuló tulajdona,
a tanulók kizárólag használatra kapják azokat, tanév végén vissza kell vinni a
könyvtárba! Megrongálódás, beleírás esetén a könyvek ellenértékét meg kell téríteni!
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További könyvekre igény: Tájékoztatjuk a kedves Szülőket és Tanulókat, hogy
akiknek az iskolába leadott tankönyvrendelésen felül szükségük van további
tankönyvekre, igénybe vehetik vásárláshoz a KELLO webshopját az alábbi címen:
http://webshop.kello.hu. Emellett, az iskolai könyvtárban is elérhetők tankönyvek
korlátozott számban, melyek akár egész tanévre is kikölcsönözhetők. Igény esetén
várjuk érdeklődésüket!
Elállás a rendeléstől: Ha a megrendelt tankönyvek valamelyikére nincs szükségük,
akkor a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig (pót- és évközi rendelés
esetén 14 napon belül). A könyveket a KELLO címére kell visszaküldeni saját
költségen, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója,
számla adatai). Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. Figyeljenek rá, hogy a
visszaküldött könyveket csak új, eredeti állapotban fogadja el a KELLO, nem lehet
befedve, címkézve, beleírva. Ellenkező esetben nem tudják visszavenni a könyveket!
Minőségi probléma: Kérjük, a kapott könyveket nézzék át, még a befedés és címkézés
előtt, mert előfordulhat nyomdahiba. Minőségi kifogás esetén jelezzék azt a
tankönyvfelelősnek 2016. szeptember 5-ig. A hibás könyv helyett a KELLO
cserekönyvet küld az iskolába szeptember folyamán.

Kérdés vagy probléma esetén keressék bizalommal Sándor Judit tanárnőt, az iskola
tankönyvfelelősét! Elérhető az iskolai könyvtárban vagy a sandor.judit75@gmail.com e-mail
címen. Eredményes tanévet kívánunk!

