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Tankönyvlista: HEGESZTŐ szak
A tanuló neve:

Osztálya:

OM azonosítója:
Anyja neve:
Lakcíme:
Térítésmentes tankönyvellátásra jogosult.
Raktári szám
EKTraveller01_
SB
EKTraveller02_
WB
FI-511010906
FI-511010904/1
FV-G-388
IM-Fizika
NT-81573
TM-11012/3/K
TM-11212/6
TM-21015
Összesen:

Dátum:

Tankönyv címe
Traveller Plus Beginners Student’s
Book
Traveller Plus Beginners Workbook
(with CD)
Kommunikáció – magyar 9. munkafüzet a
Szakiskolai közismereti tankönyvhöz
Matematika munkafüzet 9. a
Szakiskolai közismereti tankönyvhöz
Anyagismeret, gyártástechnológia
Fizika modern megközelítésben
Kompetenciafejlesztő füzet
Szövegértés 9-10.
A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek
Géprajzi feladatgyűjtemény
Hegesztés

Ár

Igen/Nem
1800 Ft
2500 Ft
450 Ft
450 Ft

2 400 Ft
0 Ft
600 Ft
2 140 Ft
1 910 Ft
2 700 Ft
14 950 Ft

______________________________
szülő/gondviselő aláírása
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Tájékoztató
1. A 2020/21-es tanévben minden 9. évfolyamos tanuló alanyi jogon térítésmentesen kapja
meg a tankönyveket. A tankönyvek nagy részét újonnan, másik részét az iskolai
könyvtárból kapják a diákok. Amennyiben a nem kívánnak élni az ingyenességgel, úgy a
tankönyvellátó honlapján (http://webshop.kello.hu) rendelhetik és vásárolhatják meg a
mellékelt

listán

található

tankönyveket.

Kérjük,

hogy

ezen

szándékukat

a

tankönyvfelelősnek is jelezzék legkésőbb a beiratkozás napján: 2020. június 18-19.
2. A térítésmentességre jogosult tanulók az iskolai könyvtárból kölcsönzik a tankönyveket
(új- és használt tankönyveket egyaránt), ezért az ilyen módon megrendelt példányok
(munkafüzetek kivételével) nem kerülnek a tanulók tulajdonába. Tanév végén a tanulók
kötelesek a kölcsönzött könyveket sértetlenül visszaszolgáltatni. Ha a tankönyv
kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a
tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló
szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az
igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
3. Kérjük, hogy a tanulói adatokra vonatkozó részt pontosan töltsék ki, minden adatot
megadva, egyébként a tanuló rögzítése a tankönyvrendelési rendszerben nem lehetséges.
4. A megrendelő jobb szélső (Igen/Nem) oszlopában kérjük, hogy egyértelműen jelöljék
kihúzással, ha nem kérik a szóban forgó tankönyvet.
5. A rendelés a KELLO felületén nyomon követhető, a diákok adatai ellenőrizhetők. A
szülők részére kialakított felület itt érhető el: (http://szuloifelulet.kello.hu).
6. A tankönyvek átvételének helyéről és idejéről az iskola honlapján kapnak tájékoztatást.
Makó, 2020. május 10.
Kincses Tímea
igazgató

