8. A .............................................
név

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A tankönyv adatai
(raktári szám, cím)
FI-504020801 Erkölcstan 8. tankönyv
MS-2310U Sokszínű Matematika 10.
NT-15129/NAT Négyjegyű függvénytáblázat
NT-16126/NAT Matematika fgy+CD II.
NT-11815 Fizika 8. a 8. évfolyam számára
NT-11815/M Fizika. Munkafüzet 8. évf.
FI-505050801 Kémia 8. tankönyv
FI-505050802 Kémia 8. munkafüzet
FI-505030801 Biológia – egészségtan 8. tk.
FI-505030802 Biológia – egészségtan 8. mf.
AP-082004 Énekeskönyv 8.
NT-11831 Magyar nyelv és komm. tk.
NT-11831/M/ Magyar nyelv és komm. mf.
NT-11813/1 Irodalom 8. Olvasókönyv
NT-11813/M Irodalom 8. mf. és olvasmány
FI-506010801 Földrajz 8. tankönyv
NT-17602 Történelem 8.

Amennyiben a rendelést nem juttatják vissza az
iskolába (akadályoztatás esetén elektronikus
formában is lehet, tudnivalók fmg.hu) 2017.
április 20-ig, a szűkös határidők miatt, az iskola
a tanulónak automatikusan minden, az
osztályában használatos könyvet megrendel!
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Megjegyz. 1.oszlop
(X,--)
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2.oszlop
(I,V,K,--)
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I
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Kitöltési útmutató
A tanulók tankönyvellátás szempontjából két csoportra oszthatók.
I. Normatív támogatásra nem jogosult tanulók
Csak az 1. oszlopot kérjük kitölteni!
Jelölés:
kérem: X
nem kérem: –
II. Normatív támogatásra jogosult tanulók
Csak a 2. oszlopot kérjük kitölteni!
Jelölés:
minden normatív támogatásra jogosult véglegesen megkapja: I (előre bejelöltük)
megvásárolom: V (KELLÓ web-áruház oldalán: http://webshop.kello.hu, )
könyvtárból kérem: K
nem kérem: –
A tankönyvellátás törvényi szabályozása alapján a normatív kedvezményben részesülő tanulók a
tankönyvcsomagjukban szereplő munkafüzeteket és nyelvkönyveket véglegesen megkapják, ezek a
gyerekek tulajdonában maradnak, amennyiben mégsem kérik, legyenek szívesek jelezni (-)
A fennmaradó tankönyvekkel kapcsolatban két lehetőség közül választhatnak:
Megvásárolhatják (saját tulajdonban marad), a családok maguk intézik a webshop-os vásárlást,
(http://webshop.kello.hu), vagy a vásárláshoz igénybe veszik a tankönyvfelelős segítségét (V).
Könyvtárból kölcsönzik az esetenként használt könyveket (tanulmányaik végén vissza kell
adni a könyvtárnak) (K).
…………………………..
szülő aláírása

