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Változások









Alaprendelésnél mind a NEM fizetős diákok részére történő rendeléseknél (térítésmentes,
normatív támogatott, egyéb módon támogatott), mind a könyvtári rendelésekre
vonatkozóan megszűnik a visszáru.
A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember
15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
- a diákok adatainak ellenőrzésére,
- az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem
kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott
módon.)
- a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen),
valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő
fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a
www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve
azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés
tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

Kello által megadott időpontok:
2016. augusztus 24. A KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket
2016. augusztus 26 – szeptember 1.

alaprendelés hiányainak pótlása

2016. augusztus 22 – szeptember 15.

pótrendelés leadásának időszaka

2016. szeptember 21-től:

KELLO kiszállítja a pótrendelésben rendelt könyveket

2016. szeptember 16 – 2017. április 30.

Évközi rendelés

Tankönyv osztás időpontjai:
2016. augusztus 29. (hétfő)

12.00 – 16.00

2016. augusztus 30. (kedd)

9.00 – 13.00

2016. augusztus 31. (szerda)

10.00 – 16.00

Fizetős státuszú diákok







Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag
Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2016. 08. 22. és 08. 31. között.
A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi
bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016.
szeptember 15.)
Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar
Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.
(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve
bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes
postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/ oldalon
ellenőrizhetik.)

Nem fizetős státuszú diákok
Az ingyenes tankönyvellátást igénybe veheti az a tanuló, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három- vagy többgyermekes családban él,
d) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozott ellátásban
részesül

A jogosultságot igazolni kell:
9-12. osztály: 2016. június 10-ig, (indokolt esetben tankönyv osztáskor)
Újonnan belépő osztályok: 2016. június 30. (indokolt esetben tankönyv osztáskor)
Az igazolásnak 2016. október 10-ig érvényesnek kell lenni!

A szülőnek jelezni kell a tankönyvfelelős felé, ha a tanuló valamilyen ok miatt
már nem jogosult a kedvezmény igénybe vételére!

