Magyarországi Evangélikus Egyház

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
1183 Budapest, Kossuth tér 2.
OM – 201505

Ügyintéző: Reményi Judit
E-mail: sztehlo.tankonyvkonyvtar@gmail.com
Tisztelt Szülő!
Gyermekének a 2019/2020-as tanévben az alábbi tankönyvekre lesz szüksége. A könyv neve mellé tett
egyértelmű X jellel kérjük jelezni, hogy a könyvet a tanuló tőlünk rendeli meg. Amennyiben nem jelöli meg, úgy a
könyvet Önnek kell beszereznie.
A megjelölt könyveket a tankönyvosztás augusztusi időpontjában át kell venni és az akkor kapott számla
alapján 2019. szeptember 15-ig be kell fizetni. Az ingyen tankönyvre jogosult tanuló csak azokat a tankönyveket kapja
meg, amelyeket bejelölt. Aki a megadott határidőre a tankönyvigénylést nem juttatja vissza, annak minden könyvet
megrendelünk, és azokat ki kell fizetnie. A listán utólag változtatni nem lehet!
Az októberben induló fakultációkra szükséges tankönyvek nincsenek a listán, azokat az iskola pótrendelésben
rendeli meg. Ezeknek a költségeit is Önök állják.
A tantárgy nevénél *-gal jelölt könyvek közvetlenül a kiadótól érkeznek, így azokat a Kello csekk nem
tartalmazza. Ezen könyvek árát a tankönyvátvétel napján a gimnáziumban kell fizetni.
A tankönyvek árát célszerű összeadni és feljegyezni. Az árak tájékoztató jellegűek. Az aktuális tankönyvlista
ára változhat.
Fizetős diákok esetében, ha a leszállított és átvett tankönyvekre nincs szükség, a szülő 2019. szeptember 15-ig,
saját költségén küldheti vissza a tankönyve(ke)t a KELLO részére. Visszaküldeni, csak hibátlan, adott évben rendelt,
új könyveket lehet.
Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
A tankönyvigénylési lapok leadási határideje: 2019. március 20.
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Összesen:

2019-től történelem érettségin használható a már meglévő és az új kiadású történelem atlasz is. Az új, bővített kiadás
tartalmaz kronológiai kiegészítést. Amennyiben igényt tartanak az új atlaszra, kérem, jelöljék egyértelmű x-szel!
Történelem

Történelmi atlasz középiskolásoknak
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A tankönyvek árát, ______________ Ft-ot a tankönyvátvétel után, 2019. szeptember 15-ig befizetem a
Könyvtárellátó számlájára (banki átutalással, csekken vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál
személyesen, vagy banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen):
_______________________________________
Szülő aláírása

Ingyen tankönyvre vagyok jogosult, a jogosultságot tankönyvrendeléskor, a tankönyvek átvételekor és
október 1-jéig is igazolom, ha szükséges:
_______________________________________
Szülő aláírása
A tájékoztatóban leírtakat tudomásul veszem:

________________________
Dátum

____________________________
Tanuló aláírása

____________________________
Szülő aláírása

