
TANKÖNYVOSZTÁSI TUDNIVALÓK 
 

Ebben a tanévben MINDENKI / 5-12. évfolyamig/ 
térítésmentesen kapja a tankönyveket! 

 

TÁJÉKOZTATÁS A TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVEKRŐL 

● Iskolánk a térítésmentes tankönyvre jogosultak könyvigényét részben 

„tartós tankönyvek”-kel oldja meg.  

Ez azt jelenti, hogy az egy évre szóló, kitöltést nem igénylő könyvek az iskolai 

könyvtár tulajdonát képezik, amiket a tanév végén vissza kell adni.  

Ezekbe a példányokba jegyzetelni, tollal beleírni, szövegkiemelőzni nem 

szabad!!! 

A nyelvkönyveket és a „kitöltős” munkafüzeteket ez a rendelkezés nem 

érinti. 

 

● Ha a tartós tankönyvekből valaki sajátot szeretne, azt egyénileg kell 

beszereznie, itt az iskolában nincs mód a megvásárlására. (pl. a KELLO 

publikus webáruházán keresztül megrendelhető).  

(A rendelkezésre álló készlet alapján egy-egy tanuló csak néhány használt 

könyvet kap.) 

 

 

 

 

 



 

Tankönyvosztás 

(9. évfolyam) 

2022. augusztus 24. (szerda) 

Kérnék mindenkit, hogy a pontos időpontban érkezzen! 

A tankönyvosztás a sakk-teremben lesz.  

Mindenki egyenként veszi át a tankönyveket.   

 

 

 

Időpont Évfolyam 

13:00 9. A 

14:00 9. B 

16:00 9. C (gólyanaphoz csatlakozva) 

 

 

  



Tankönyvosztás  

5.B 

2022. augusztus 25. (csütörtök) 

 

A tankönyvosztás a sakk-teremben lesz a gólyanap végén. Mindenki 

egyenként veszi át a tankönyveket.   

 

Időpont Évfolyam 
12:00 5.B 

 

 

 

  



Tankönyvosztás 

5.A 

2022. augusztus 26. (péntek) 

 

A tankönyvosztás a sakk-teremben  lesz a gólyanap végén. Mindenki 

egyenként veszi át a tankönyveket.   

 

Időpont Évfolyam 
12:00 5.A 

 

  



Tankönyvosztás 

(10. évfolyam) 

2022. augusztus 26. (péntek) 

Kérnék mindenkit, hogy a pontos időpontban érkezzen! 

A tankönyvosztás a sakk-teremben lesz. Mindenki egyenként veszi át a 

tankönyveket.   

 

 

Időpont Évfolyam 

13:30 10. A 
14:00 10. B 

14:30 10. C 

 

  



Tankönyvosztás 

(11. , 12. évfolyam) 

2022. augusztus 29. (hétfő) 

Kérnék mindenkit, hogy a pontos időpontban érkezzen! 

A tankönyvosztás a sakk-teremben lesz. Mindenki egyenként veszi át a 

tankönyveket.   

 

 

Időpont Évfolyam 

12:00 11.A 
12:30 11.B 

13:00 11.C 
13:30 12.A 

14:00 12.B 

14:30 12.C 

 

 

 

 

 

  



Tankönyvosztás 

(6. , 7. , 8. évfolyam) 

2022. augusztus 30. (kedd) 

Kérnék mindenkit, hogy a pontos időpontban érkezzen! 

A tankönyvosztás a sakk-teremben lesz. Mindenki egyenként veszi át a 

tankönyveket.   

 

 

Időpont Évfolyam 

9:00 6.A 
9:30 6.B 

10:00 7.A 
10:30 7.B 

11:00 8.A 

11:30 8.B 

 

  



 


