
INFORMÁCIÓK A TANKÖNYVOSZTÁSRÓL 

A 2016/17-es tanévben az előző évekhez hasonlóan a tankönyvek kiosztása 
szeptember 01-én, csütörtökön a tanévnyitó után történik. A gyerekek a 
tantermeikben az osztályfőnököktől fogják megkapni a könyveket. 

1. 2. 3. és 4. évfolyamon 

Az állam ingyenesen biztosítja a tanulók számára a tankönyveket. Nekik semmilyen 
igazolásra nincs szükségük. 

5 – 8 évfolyamon 

Rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók is minden 
tankönyvhöz, munkafüzethez újonnan és ingyenesen jutnak hozzá. Számukra a 
tartós tankönyveket továbbra is az iskola könyvtára biztosítja:  

matematika, irodalom, nyelvtan, történelem, természetismeret, földrajz, biológia, 
kémia, fizika, erkölcstan, német, angol - ezek a tankönyvek a könyvtár 
állományát képezik. 

A kölcsönzött tankönyveket a tanuló köteles a tanév végégig megóvni és a tanév 
végével hiánytalanul visszajuttatni (munkafüzeteket nem). A tankönyvekbe 
beleírni, firkálni nem szabad, a tanév végén megfelelő állapotban vissza kell adni 
azokat az iskolának, ellenkező esetben a szülőt kártérítési kötelezettség terheli. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben valamelyik tankönyvet nem akarják az 
iskola könyvtárából kölcsönözni, hanem meg szeretnék vásárolni, abban az 
esetben elektronikusan a http://webshop.kello.hu oldalon keresztül egyénileg tehetik 
meg. 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre. 

o  a tartósan beteg,   
Igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás (másolat) 

o  a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,   
Igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás (másolat) 

o  a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), 
Igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás (másolat) 

o  a három- vagy többgyermekes családban élő, 
Igazolhatja: MÁK igazolás (másolat) 

o  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló 
Igazolhatja: gyermekvédelmi kedvezmény határozata. (másolat) 

 



Az átadás feltétele az igazolás leadása. Az igazolásokat abban az esetben tudjuk 
elfogadni, ha azok 2016. október 01-én még érvényesek.  

 

Fizetős tanulók 

A tankönyvek árát utólag kell kiegyenlíteni. A csekket a tankönyvekkel együtt kapják 
meg a tanulók, amit 2016. szeptember 15-ig kell befizetni és az arról szóló 
igazolást az osztályfőnököknek visszahozni. 

Fizetni lehet: 

- átutalással  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016/2017-es tanévben 
bankszámlaszámunk, melyre a befizetéseket/utalásokat küldhetik a 
következő: 

64400068-30107825-11100049 

- a kapott csekken postán kp. vagy bankkártyás befizetéssel 

- Erzsébet utalvánnyal Szolnok 1-es Posta, 

 

Tankönyvcsomagok árai: 

 

osztály tankönyvek ára 
Ft. 

darabszám 

5.A 10.587 13 
5.B 10.587 13 
6.A 11.027 12 
6.B   9.150 11 
7.A 10.350 14 
7.B 10.350 14 
8.A 10.090 15 
8.B 16.327 15 

 

Amennyiben további kérdése van, 2016. augusztus 24-től hívjon az iskola 
telefonszámán 56/422-051 vagy írjon e-mailt rakoczisuliszolnok@gmail.com e-mail 
címre. Személyesen szeptember 01-én, az évnyitó napján az iskolában tud elérni. 

 

Dr. Fülöpné Libor Marianna  tankönyvfelelős 


