
Tisztelt Szülők! 
 

A 2016/17-es tanévre a tankönyvek augusztus 29-én érkeznek az iskolába. Sajnos, a 

kapcsolódó csekkek csak e dátum után várhatók, átvételükről később tudunk pontos 

tájékoztatást adni. A kiosztás a következőképpen alakul.   

 

Az első négy osztályban minden tanuló ingyen kapja tankönyveket, melyeket  

2016. szeptember 1-jén, az osztályfőnöki órán fogunk kiosztani. 

 

A felsőbb osztályok ingyenes tankönyvre jogosult diákjai a tankönyveket 2016. augusztus 

30-31-én, kedden és szerdán vehetik át a táblázatban feltüntetett időpontban, a jogosultság 

igazolása után. Az igazolás akkor érvényes, ha a jogosultság 2016 októberében is fennáll. 

(Aki már leadott nekem ilyen dátumú igazolást, annak már nem kell.)  

Amennyiben nagycsaládos, és a nagyobb testvér felsőoktatásban tanul, kérjük, hogy a családi 

pótlék folyósításának igazolásán túl töltsék ki és írják alá a lenti nyilatkozatot, melyben 

vállalják, hogy az iskolalátogatási papírt szeptember 28-ig bemutatják.  

 

A fizetősök a tankönyvek ellenértékét a KELLÓ-n keresztül utalással fizethetik meg, ez tűnik 

egyszerűbbnek, tehát ezt ajánljuk. Amennyiben nem így szeretnének fizetni, akkor az 

iskolától átvehetik a csekket, mihelyt megérkeznek. Valószínűleg csak augusztus 30-ától 

várhatóak, ezért adunk több későbbi időpontot a könyvek átvételére. Kérjük, hogy fizetés után 

a csekkhez tartozó számlát is hozzák el, hogy ellenőrizhessék az átvett tankönyveket! 

Utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni! Pótrendelés szept. elején még lehetséges. 

 

Kérjük, tartsák be a megadott időpontokat, ettől csak indokolt esetben térjenek el! Ezzel 

tudjuk gyorsítani és gördülékennyé tenni az osztást. A testvérek természetesen egyszerre 

vehetik át a könyveket! 

 

A tankönyvosztás rendje  

 
osztály ingyenesek fizetősök (az első időpontra elsősorban azok 

jöjjenek, akik interneten fizettek) 

5. kedd, aug. 30. 10-11 h csüt., szept. 1. 12-14h.  és hétfő szept. 5. 13-15h 

6. kedd, aug. 30. 11-12 h csüt., szept. 1. 12-14h.  és hétfő szept. 5. 13-15h 

7. kedd, aug. 30. 1230-14 h péntek, szept. 2. 8-12h és hétfő szept. 5. 15-16h 

8. szerda, aug. 31. 9-10 h péntek, szept. 2. 8-12h és hétfő szept. 5. 15-16h 

9. kedd, aug. 30. 14-16 h 

gólyatábor után 

csüt., szept. 1. 14-16h és kedd, szept. 6. 12-14h 

10. szerda, aug. 31. 10-1130  csüt., szept. 1. 14-16h és kedd, szept. 6. 14-15h 

11. szerda, aug. 31. 1130 h-13h péntek, szept. 2. 12-14h  és kedd, szept. 6. 14-15h 

12. szerda, aug. 31. 1330-15h péntek, szept. 2. 12-14h és hétfő, szept. 12. 8-15h 

 

 Üdvözlettel: 

Dávidné Bajor Ágota 

davidne.agota@wardmaria.hu 

 
(Nyilatkozat nagycsaládosoknak a következő oldalon! Csak azoknak kell kitölteni, akiknek a nagyobb 

gyermekük felsőoktatásban tanul!)  

mailto:davidne.agota@wardmaria.hu


NYILATKOZAT 
 

 

…………………………………………………………… nevű, …………  osztályos tanuló 

szülőjeként/gondviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy idősebb 

gyermeke(i)m a felsőoktatásban vesz(nek) részt, és a tanulói jogviszony igazolását  

2016. szeptember 28-ig benyújtom. Tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása esetén a 

tankönyvek árát az iskolának ki kell fizetnem 2016. október 10-ig.  

 

Budapest, 2016. …………   

 

…………………………………………………… 

          szülő/gondviselő 

 


