Tisztelt Szülők!
Az elektronikus tankönyvmegrendelés 2017. április 10-19-e közt lesz.
A majd mellékelt pdf tankönyvmegrendelőből látják az ingyeneseknek felkínált
lehetőségeket, s eszerint választhatnak könyvtári vagy saját példányt a kapcsolódó űrlapon.
Az űrlap linkjét szülői levélben, http://kzmk.hu honlapon Dokumentumok/Tankönyv
menüben, s az Aktualitások közt találhatják majd meg.
1-5. osztályig alapvetően ingyenesek a könyvek. A felajánlott használt könyvtári példány és a
saját tankönyv, munkafüzetből kell választani.
A könyvtári példány helyett választott saját példányért május 1-31-ig kell fizetni a
könyvtárban hétfő-kedd-szerda délutánonként.
6-12.-ig. Normatíva alapján támogatottak akkor ingyenesek, ha a felajánlott könyvtári
könyvből - könyvtári példányt kérnek. Fizetni kell akkor, ha a szülő a felajánlott könyvtári
példány
helyett
saját
példányt
kér.
A könyvtári példány helyett választott saját példányért május 1-31-ig kell fizetni a
könyvtárban hétfő-kedd-szerda délutánonként.
6-12.-ig. A nem támogatott kis családosoknak minden tankönyvért fizetni kell. Kérhetnek
ugyan könyvtári példányt, és abban az esetben, ha van elegendő példányszám a kért
tankönyvből a könyvtárban, akkor kaphatnak könyvtári tankönyvet. Ezt a rendelésük alapján
elkészített tankönyvjegyzéken és a KELLÓ megrendelési lapján is jelzem Önök felé. Ha van
kölcsönözhető tankönyv, akkor a tankönyvjegyzéken marad a könyvtári példány, ha nincs
elegendő példány, akkor a saját fizetős részben jelenik meg, s ebben az esetben a KELLÓ-n
keresztül rendelem meg a tanulónak a tankönyvet.
A tankönyvek megrendelése átvételi kötelezettséget jelent. A KELLÓ a visszáru lehetőségét
megszüntette, ezért kérem Önöket, hogy megfontoltan rendeljenek.
Ha valamiben bizonytalanok, inkább kérdezzék meg tőlem ezen az e-mail címen illetve
telefonon. (mobil: 20/271-1656, iskola: +36/1/212-7782)
Ha a gyermeke elmegy nyáron az iskolából, esetleg évet ismétel (reméljük ezek száma
elenyésző), s most mégis megrendeli neki a tankönyvet, azt az iskola nem tudja visszavenni.
A fizetősöknek KELLÓ-nak postán kell visszaküldeni a tankönyveket, s így kaphatja vissza a
tankönyvek ellenértékét a szülő. Az ingyenesek által rosszul rendelt tankönyvek árát is, sajnos
ki kell fizetni a tankönyv átvételekor, mert ezeknek az összegét is kifizettetik az iskolával.
Reméljük, hogy ez a forma mindenki számára már könnyen kezelhető lesz, s nekem, mint
adatfeldolgozónak meg óriási segítség. Változás esetén a honlapon s szülői levélben is
tájékoztatom Önöket.
Budapest, 2017. január 20.
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