Kedves Szülők!
A 2017/2018. tanév tankönyvrendelésével kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókról
tájékoztatjuk Önöket.
A tankönyvek rendelése az iskola által 2017 április hónaptól kezdődik.
A KELLO rendszerében jelenleg minden tanuló státusza „fizetős”-re van állítva egészen
addig, amíg a szülő a normatív támogatáshoz szükséges igénylőlapot és a jogosultságot
alátámasztó igazolást le nem adja!
Normatív támogatásra jogosultak:
o tartósan beteg (csatolandó a Kormányhivatal által kiállított határozat, szakorvosi
igazolás vagy a plasztikkártya másolata)
o mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral küzd), csatolandó a Pedagógiai Szakszolgálat
érvényes szakértői véleménye;
o három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él
(csatolandó a Magyar Államkincstár által kiadott igazolás, vagy postaszelvény, vagy
bankszámla-kivonatból a családi pótlék tranzakciója)
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (csatolandó az érvényességet
alátámasztó önkormányzati határozat)
Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017/2018. tanévre” elnevezésű
dokumentum honlapunkról letölthető, illetve az osztályfőnöktől vagy az iskolatitkártól
kérhető.
Kérjük mindazokat, akiknek jogosultsága jelenleg már megvan és 2017. június 10-én is
fennáll, az igénylőlapot értelemszerűen kitöltve, a szükséges igazolással együtt
szíveskedjenek legkésőbb 2017. április 15-ig az iskola titkárságára eljuttatni!
Amennyiben a kedvezményre jogosultságot a szülő jelenleg nem tudja igazolni, de annak
fennállását az illetékes hatóság legkésőbb október 15-ig igazolja, akkor az Igénylőlap I/B
pontjában a szülő jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a
tanuló esetében. Kérjük, hogy az így, utólag kapott igazolást, annak kézhezvétele után
haladéktalanul szíveskedjenek behozni az iskolába! Ha október 15-ig a tankönyvfelelős
nem kapja meg a szükséges igazolást, akkor a diákok utólagos, határidőn túli
státuszmódosítására NINCS LEHETŐSÉG!
Ebben az esetben a tanuló a számára már kiadott iskolai könyvtári könyveket köteles
visszaadni! A státusza „fizetős” marad, a KELLO a nem könyvtári könyvek ellenértékét
kiszámlázza, melyet a szülő köteles kiegyenlíteni és a könyvtárba visszaadott könyvek
beszerzéséről is saját költségére gondoskodni!
Az igazolások késedelmes beérkezése a tankönyvrendelésnél is problémát okozhat, ezért
kérjük – saját és gyermekük érdekében – a fent kért dokumentumokat mindenképpen
határidőre adják le az iskolában!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is elérhető lesz a „Szülői felület”, mely kissé megkönnyíti a
szülők és az iskola feladatát.
A szuloifelulet.kello.hu weboldalon az alábbi funkciók lesznek elérhetőek:
A szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős
részére:
 gyermeke(i) tankönyvrendelésével,
 gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival (ez a funkció adatvédelmi
okokból regisztrációhoz kötött) kapcsolatban.
Fizetős státuszú gyermekek szülei részére: az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőség
lesz elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás
fizetés).
A szülői felületen a szülő által jelzett módosítási igényekről az iskola értesítést kap. A
módosítási kérések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem
jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti.
Normatív támogatott gyermekek szüleinek: A szülői felületen nincs lehetőség a
módosításra! Ha egyéb forrásból (család, ismerős által) tudnak tankönyvet beszerezni, azt
legyenek szívesek a tankönyvfelelős felé írásban jelezni!
Aki a normatív támogatásra jogosultság ellenére szeretné a teljes tankönyvcsomagot
megvásárolni, legyen szíves szintén írásban jelezni! Kizárólag a teljes tankönyvcsomag
megvásárlására van lehetőség!
Fontos!!!
-

-

Idén sem adunk ki tankönyvlistát mivel vannak olyan könyvek, amelyek később
jelennek meg a KELLO felületén, így már nem lesz idő arra, hogy a szülőktől
visszakérjük a lapokat, csak arra, hogy a szülői felületen jelezzék, ha a gyermeknek
valamelyik tankönyvet nem igénylik (pl. más forrásból szerzik be – ismerőstől,
családtagtól)
az iskolák részére a visszáru intézménye 2016 szeptemberétől megszűnt!!! A
megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő, elállási
jogának gyakorlásával 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A
költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Fentiek alapján kérjük, hogy - a rugalmasabb ügyintézés érdekében - lehetőleg minél többen
használják ki a szülői felület által nyújtott lehetőségeket!
Egyúttal felhívjuk azon szülők figyelmét, akik a tavalyi tankönyvek ellenértékét még nem
egyenlítették ki, legyenek szívesek mielőbb megtenni!
Bármilyen, a tankönyvrendeléssel kapcsolatos kérdésben az iskolatitkárnál lehet érdeklődni!
(tel.: 511-487)
Ne feledjék a normatív támogatásra jogosító igazolásokat és az igénylőlapot 2017. április
15-ig az iskola Titkárságára beküldeni!
Köszönettel: Iskolavezetés

