2016/2017. évi tankönyvrendeléshez kapcsolódó
fontos változások
MEGSZŰNIK AZ ISKOLÁK RÉSZÉRE A VISSZÁRUZÁS LEHETŐSÉGE!!!
(Amennyiben a szülők/diákok nem jelzik időben az iskola tankönyvfelelőse
részére, hogy mely tankönyvekre nem tartanak igényt a következő tanévben - és
azok megrendelésre kerülnek számukra - , abban az esetben a szülőkre hárul a
tankönyvek visszaküldésének feladata és postaköltsége a tankönyvellátó részére
az alábbiakban leírtak szerint.
1. Pótvizsgázó diákok:
Azon tanulók, akik a 2015/2016. tanév végén bármely tantárgyból
pótvizsgára kötelezettek, azok kötelesek 2016. június 17-ig azt az intézmény
tankönyvfelelősének jelezni, mert a visszáruzás megszűnése miatt a
2016/2017. tanévre az ő tankönyveiket csak pótrendelésben tudjuk majd
megrendelni 2016. szeptember 15-ig!

2. Intézményt váltó diákokra vonatkozó információk:
Azon diákok, akik nem kívánják tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
intézményünkben továbbfolytatni, azt 2016. június 17-ig kötelesek az
intézmény tankönyvfelelősének jelezni.
Amennyiben az iskolaváltást nem jelzi a tanuló 2017. június 17-ig, akkor a
2016/2017. tanévre megrendelt tankönyveinek visszaküldéséről köteles
gondoskodni!

3. Intézményváltó diákok teendői 2016. június 17-e után:
Azok a diákok, akik 2016. június 17-e után döntenek az intézményváltásról,
a 2016/2017. tanévre megrendelt tankönyveik visszaküldéséről kötelesek
gondoskodni!
FELHÍVJUK
A
DIÁKOK
ÉS
A
SZÜLŐK
FIGYELMÉT,
HOGY
INTÉZMÉNYVÁLTÁSKOR TÁJÉKOZÓDJANAK ARRÓL, HOGY A KORÁBBAN
MEGRENDELT TANKÖNYVEK KÖZÜL MELYEK AZOK, AMELYEKET TUDJÁK A
TANULMÁNYAIK SORÁN HASZNÁLNI!

4. Tankönyvek visszaküldésének menete:
A szülőnek írásban kell nyilatkoznia a rendeléstől való elállásról, amelynek
a következő adatokat kell tartalmaznia: diák neve, oktatási azonosító, eredeti
számla vagy a számla adatai.
A visszaküldendő tankönyveket a következő címre kell küldeni:
KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT.
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A VISSZAKÜLDÉS HATÁRIDEJE: 2016. SZEPTEMBER 15.
A visszaküldött tankönyvekről a KELLO minden esetben sztornó számlát
állít ki! Amennyiben a számla korábban befizetésre került, azon befizetett
összeget a visszaküldött tankönyvek arányában a KELLO visszafizeti.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. április 15-től elérhetővé válik a „Szülői felület”.
A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon 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.

A 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.

