Tisztelt Szülők!
A következő tanévi tankönyvrendeléssel kapcsolatos íveket megküldjük Önöknek. Kérjük, hogy az
alábbi útmutató alapján töltsék ki, és gyermekükkel 2018. április 23-ig az osztályfőnöknek juttassák
vissza.
A rendelésen gyermekük nevét, következő tanévi osztályát, tanulói azonosítószámát és az
édesanyja nevét tüntettük fel. (Ha esetleg itt hibás valamelyik adat, akkor egy vonallal húzza át, és írja
mellé a helyes adatot.)
Kitöltendő a következő sor, melyben a gondviselő nevét kérjük feltüntetni.
A díjbekérő postázási címe: itt valamilyen adat szerepel, melynek helyességét ellenőrizze az alábbiak
szerint:
1. Ha a tankönyvek árát Ön fizeti, akkor az Ön postacímét szerepeltesse.
2. Ha az Ön gyermeke valamilyen ok miatt ingyenesen jogosult a tankönyvre, akkor ebben a
sorban az Intézmény számlázási címével megegyező szövegnek kell szerepelnie. (Ingyenesen
jogosultak a tankönyvekre azok a szülők, akiknek gyermekei 5-9. évfolyamon tanulnak jövőre,
illetve 10-12. évfolyamosak lesznek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek, vagy 3 vagy több gyermeket nevelnek, vagy a gyermekük tartósan beteg. A
jogosultságot a későbbiekben igazolni kell.)
Ha a kiadott lapon az Önre vonatkozó adat hibás, akkor egy vonallal húzza át és írja be a megfelelő
adatot.
Fizetési mód adat. Az adat összefügg az előzőekben beírt válaszokkal.
1. Ha az előzőekben a postacímét szerepeltette, akkor itt a szülő fizeti szövegnek kell szerepelnie.
2. Ha az intézmény számlázási címével megegyező szöveget írta be, akkor az ingyenesség
jogcíme szerint két válasz lehetséges:
a.) Gyermeke térítésmentes, a tankönyveit ingyen kapja, mert a jövő tanévben 5-9. évfolyamon
tanul.
b.) Ha a gyermeke jövő tanévben 10-12. évfolyamon tanul és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesített, vagy 3 vagy több gyermek él a családban, vagy tartósan beteg
gyermeket nevelnek, akkor a Normatív támogatott szöveget kell beírni.
Ezt követően találja meg azoknak a tankönyveknek a listáját, melyeket gyermeke számára
megrendeltünk. Kérjük tekintsék át ezeket, és amennyiben valamelyik tankönyvre nincs szükségük (pl.
testvértől megkapja stb.), akkor egy vonallal húzzák át a teljes sort.
A kitöltés után kérjük, írja alá és 2018. április 23-ig juttassa vissza az osztályfőnöknek. Ha valakitől
nem kapjuk meg a rendelést határidőre, akkor nem tudunk tankönyvet rendelni a tanuló számára, így a
következő tanévi tankönyvek beszerzését a szülőnek kell megoldania.
Kérjük, ha kérdése van, akkor azt elektronikus úton, vagy telefonon jelezze:
Maár Ferenc Gézáné 06-1-233-4290-es telefonszámon, vagy a maarzsuzsa@babits.hu elektronikus
címen.

