A tanuló neve:

Osztálya:

Oktatási azonosítója:

Anyja neve:

10.

Tanult nyelve:

Lakcíme:
Szülő
(gondviselő)

Szülő telefonja:

Szülő e-mailje:

Tankönyvigénylő lap a 2019/2020.tanévre
Leadási határidő: 2019. április 15. (hétfő) - az osztályfőnöknek, betegség, akadályoztatás esetén a
molnar.emese@tbg.hu email-címre elküldve
Kitöltési útmutató:
1. Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy mely könyveket szeretné megrendelni a következő tanévre.
2. Az igényelt könyveknél a megfelelő helyre X-et kell tenni! (Fizetem vagy ingyenes tankönyvre vagyok jogosult, és a könyvtárból
kölcsönzöm.)
3. Ha a tankönyvet egyáltalán nem igényli, akkor annak a teljes sorát vízszintes vonallal húzza át!!!

Kiadói kód

Cím

Kémia 10. a gimnáziumok számára

Ár

1.

NT-17140

2.

5.

FI-506011001/1Földrajz 10. tankönyv
BIOLÓGIA 10. a gimnáziumok számára (nem tagozatos
NT-17208
oszt.)
Biológia 10. a középiskolák számára emelt szintű
NT-17621
képzéshez (tagozatos osztályoknak ezt kell választani!)
Történelem 10.
NT-17242/1

6.

NT-17205

Fizika 10. a középiskolák számára

1 000 Ft

7.

NT-17212

Matematika 10. Az érthető matematika

1 000 Ft

10.

NT-17220/I

Pethőné: Irodalom 10. I. kötet.

1 000 Ft

11.

NT-17220/II

Pethőné: Irodalom 10. II. kötet.

1 000 Ft

12.

NT-17546

13.

NT-17237

14.

NT-17237/M

Pethőné: Irodalom 10. szöveggyűjtemény
Antalné-Raátz: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a
10. évfolyam számára
Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 10. évfolyam
számára

3.
4.

A
Ingyenes tankönyvre vagyok
tankönyvet jogosult, és a könyvtárból
fizetem
kölcsönzöm.
(X)
(X)

1 000 Ft
850 Ft
1 000 Ft
1 260 Ft
1 000 Ft

710 Ft
790 Ft
640 Ft

A tankönyvek átvételét aláírásommal
igazolom:

Ssz.

11.250 Ft

Fontos információk:
- A leadási határidő után érkezett igényeket az iskola nem tudja biztosítani!!!
- Az iskolák részére a visszáru lehetősége megszűnt. Azok a diákok, akik intézményváltók, pótvizsgázók és évismétlők lesznek,
kötelesek ennek tényét 2019. június 15-ig jelezni az intézmény tankönyvfelelősének. Amennyiben ezt határidőre nem jelzik, akkor a
2019/2020. tanévre megrendelt tankönyveiket közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával 2019. szeptember 15-ig küldhetik
vissza a KELLO részére. A szállítási költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) OLK 1000.
Budapest, 2019. …………………………………
………..……………...………..…..
szülő/gondviselő vagy a nagykorú tanuló aláírása

A normatív támogatásra jogosultaknak, amennyiben iskolai könyvtári könyvekre tartanak igényt, a túloldali
IGÉNYLŐLAPOT is ki kell tölteniük!
A normatív kedvezményeken felül további kedvezményeket az iskola nem tud biztosítani.

