
Tankönyvosztás rendje 2014  

 
A FIZETŐSÖK SZÁMÁRA CSAK AKKOR ADHATÓ ÁT A 

TANKÖNYVCSOMAG, HA „ A szülő hitelt érdemlően tudja bizonyítani 

(feladóvevény bemutatása, azon a postai kezelés nyoma látszik, vagy 

iskolakezdési utalvánnyal fizetett a szülő és a pénzátvételi bizonylatot mutatja 

be), hogy a tankönyvcsomag ellenértékét kiegyenlítette. ” 
 

Az utólagos viták elkerülése, az átadás jogosságának későbbi igazolhatósága 

érdekében a csekkeket elvesszük, megőrizzük, és a Kellóval történő iskolai 

elszámolás után az osztályfőnökökön keresztül visszajuttatjuk Önöknek.  

 

AZ INGYENES TANKÖNYVRE JOGOSULTAK CSAK AKKOR 

KAPHATJÁK MEG KÖNYVEIKET, HA A KÖNYVEK 

ÁTVÉTELEKOR LEADJÁK A MEGFELELŐ, FRISS (júliusi-augusztusi) 

IGAZOLÁST: 

 

●  3 vagy többgyermekesek:  

 Legfrissebb igazolás családi pótlékról, legutolsó 

bankszámlakivonat, postautalvány stb. 

 

●  Tartósan betegek:  

 A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR által kiadott igazolás. 

 

●  Rendkívüli nevelési támogatásban részesülők:  

  

 A határozatot kell bemutatni 

 

FONTOS:  Mindenki nézze át alaposan a könyvcsomagját, egyeztesse 

az átadólapon található könyvekkel, ha bármi 

rendellenességet tapasztalnak (hiányzik egy könyv, sérült, 

esetleg a könyvben üres oldalak találhatók stb.), azonnal 

jelezzék a tankönyvfelelősnek 

(davidne.agota@wardmaria.hu) az alábbi adatok 

feltüntetésével: 

Gyerek neve, osztálya, az átadólapon a vonalkód alatti 

számsor + a hiba leírása. 

 

Az átadólapot − aláírva − az osztályfőnöknek kell majd 

visszajuttatni az első héten. 

mailto:davidne.agota@wardmaria.hu


 

A tankönyvosztás időpontja: 2014. aug. 29. péntek, 

valamint szeptember 1. hétfő, az alábbi beosztás szerint: 

 
 

Alsó tagozat: 
 

1−2. évfolyam ingyenesen kapja meg a tankönyveket szeptember 1-jén a 

tanító néniktől. Semmilyen igazolásra nincs szükség, az 

átvételről majd aláírást kérünk a szülőktől. 

 

3−4.évfolyam: Szept. 1-jén délelőtt a tanító nénitől megkapják a gyerekek a  

könyveket. 

A fizetősök a csekket, az ingyenesek a legfrissebb igazolást  

reggel odaadják a tanítónak. (Amennyiben nem hoznak 

csekket vagy igazolást, úgy a tankönyvet csak egy későbbi 

időpontban fogják megkapni!!!!) 

 

5−12. évfolyam az alábbi beosztás szerint:  

 

óra augusztus 29. péntek 
9−10  7. évfolyam 

10−11  8. évfolyam 

11−12.30  6. évfolyam    

13−14  5. évfolyam 

14−15.30  9. évfolyam  

15.30−17  10. évfolyam 

  

óra szeptember 1. hétfő 
12−13  11. évfolyam 

13−14  12. évfolyam 

 

Kérünk mindenkit, hogy a tankönyvek zökkenőmentes átadása érdekében 

mindenki abban az időpontban jöjjön, ami a táblázatban szerepel! 

 

Minden kérdéssel forduljanak a tankönyvfelelőshöz, Dávidné Bajor Ágotához: 

davidne.agota@wardmaria.hu 


