FIZETŐSÖK tankönyvosztása 2017. augusztus 29-én (kedden)!
(10.-11.-12. évfolyam)
A tavalyihoz hasonlóan, a megjelölt óra pontos időpontot
jelent, azaz az osztálynak egyszerre kezdődik a
tankönyvosztáshoz szükséges adminisztráció!!
Menete:
 az osztály (csak a fizetősök) megérkezik a kijelölt időpontban, és beül a
kijelölt tanterembe (B2 vagy B5)
 itt közösen kitöltik az átvételi elismervényt, megkapják a tankönyvekről
szóló számlát, csekket (amit 2017. szeptember 10-ig be kell fizetni!)
 ezután veszik át a megrendelt könyveket a sakkteremben
 a 11. és a 12. évfolyamosoknak pénzt is kell hozni, mert nekik egy-egy
könyvet csak máshonnan tudtunk megrendelni, (így természetesen azok
nem szerepelnek a befizetendő csekken).
11. évfolyam : 3000 Ft
12. évfolyam: 3000 Ft
Pontos összeget hozzatok!!
 STÁTUSZVÁLTÁS! Ha valaki a nyár folyamán ingyenes lett, a szükséges
igazolással együtt az ingyeneseknek kiírt időpontban jöjjön!
 Visszáruzási lehetőség nincs, a megrendelt könyveket maradéktalanul át
kell venni.

2017. augusztus 29. (kedd)
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Évfolyam
10. A fizetősök
10. B fizetősök
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TÁJÉKOZTATÁS A FIZETŐS DIÁKOK SZÁMÁRA (10.-11.-12. évf.)
Az érintett diákok a tankönyvek átvételekor


egy átvételi nyilatkozatot töltenek ki,



kapnak egy tételes listát a tankönyvek áráról,



valamint egy csekket a befizetendő összegről. Ezt szeptember 10-ig kell
kiegyenlíteni bármelyik postahivatalban. Kérjük, a feladóvevényt GONDOSAN
ŐRIZZÉK MEG, mert szükség esetén ezzel igazolható a befizetés. (nem kell
beküldeni az iskolába!!!)

FONTOS!!!
A 11. évfolyam számára az egyik könyvet csak közvetlenül a kiadótól tudtuk
megrendelni, ezért ezt a tankönyvek átvételekor kell kifizetni (Sokszínű matematika
feladatgyűjtemény 11-12. évfolyam számára: 3000 Ft)
A 12. évfolyam számára két könyvet csak közvetlenül a kiadótól tudtuk megrendelni,
ezért ezeket a tankönyvek átvételekor kell kifizetni (Színes irodalom tk. 12. évfolyam
számára: 1800 Ft, Irodalom szöveggyűjtemény 12. évfolyam számára 1200 Ft )



Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a KELLO szülők részére kialakított
felületet hozott létre, (www.szuloifelulet.kello.hu), hogy
 a diákok adatait, megrendelt könyveit ellenőrizni tudják,
 a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi dolgai követhetők legyenek,
 a tankönyvek online kifizetése lehetővé váljon.
 bármilyen eltérés esetén az iskola tankönyvfelelősének közvetlenül üzenni
tudjon.
A szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, melynek igénybevétele
nem kötelező.

