TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL
Kedves Szülők és Diákjaink!
Az iskolai tankönyvrendelés az eddigi évekhez hasonlóan a Könyvtárellátó Kft. (Kello)
rendszerén keresztül történik.

A tankönyveket mind a normatív, mind a fizetős státuszú
diákok számára megrendelni a
szuloifelulet.kello.hu oldalon tudják
április 13. és 23. között.
A Kello tájékoztatása a szülői felületről:
A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad a diákok
adatainak szülők általi ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi
jóváhagyására, a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős
diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi
megismerésére és rendezésére.
A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től – 31-ig,
kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással
megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.
Számlát a szállítás megtörténtét követően állítunk ki a szállított mennyiség alapján, mely
számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a
postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.
Kérjük, hogy ezen a felületen jelezzék, ha valamelyik – vagy az összes - könyvet nem kérik,
itt javíthatják, ha valamelyik adat téves. A tankönyvek megrendelése mind a fizetős, mind a
normatív státuszú diákok számára a szülői jóváhagyáshoz kötött. (A tartósan magántanuló
diákjainknak abban az esetben rendeljük meg a tankönyveit, ha a szülők jelzik, hogy kérik.)
A szülői felületen jelenleg nem látszik, hogy melyik diák kap normatív támogatást, mindenki
fizetős státuszúként szerepel. Ezt az igénylőlapok visszaküldése után állítjuk be, melynek
határideje április 21. A szülői jóváhagyások lezárulta után a helyes státuszokat látják a szülők.
FONTOS, hogy a Kello nem viszi el a visszárut az iskolákból mint a korábbi években. A
tájékoztatás szerint:
Az adott tanévhez 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.

A NORMATÍV TANKÖNYVTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ DIÁKOK
RENDELÉSÉRŐL:
- az ingyenkönyves diákok tankönyvrendelése is ugyanúgy a szuloifelulet.kello.hu oldalon
ápr.13 - ápr.23. között történik. Szülői jóváhagyás nélkül nem tudunk tankönyveket rendelni.
- a normatív tankönyvtámogatás igénylőlapjának visszaküldési határideje április 21. Ezután
fog a státusz a Kello szülői felületén is megjelenni.
- az ingyenkönyves diákok a tartós tankönyveiket a könyvtárból kapják kölcsönzésre, azokat amikor végeznek vele - vissza kell hozniuk, és a tartós tankönyvek állapotára könyvtári
könyvként kell vigyázniuk. (A szülői felületen a leadott konkrét igények ismeretében fogjuk
beállítani, hogy ki kap már meglévő könyvtári példányt.) A most megrendelt munkafüzetek és
idegennyelvkönyvek nem kerülnek tartós könyvtári állományba, ezekbe a diákok
természetesen dolgozhatnak.
- a rendszerben valakinek vagy csak normatív támogatottként, vagy csak fizetős státuszúként
tudunk könyvet rendelni. Aki ingyenkönyvre jogosult, viszont bizonyos tankönyvekből saját
példányt szeretne, az a szülői felületen jelezze, hogy melyik könyvet nem kéri tőlünk, azokat
egyénileg megvásárolni pl. a webshop.kello.hu oldalon tudják a szülők.

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos kérdés, probléma esetén a
konyvtar@apaczai.elte.hu tudnak tájékoztatást kérni.
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