Tisztelt Szülő!
Itt küldjük a 2019/2020-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük, szíveskedjék a
táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre
nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy a diák tagozatán nem használják, vagy más
forrásból kívánja beszerezni). A nyelvkönyvigénylő lapról se felejtkezzen el! Amennyiben
az aláírt, kitöltött igénylőlapokat határidőre nem juttatja vissza, a könyvek nem kerülnek
megrendelésre.
Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt
tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő – elállási jogának gyakorlásával – 2019.
szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére (2225 Üllő, Zöldmező u. 3.). (A költségek
megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.) A szülő elállási jogával pót- és évközi
rendelés esetében a rendeléstől számított 14 napon belül élhet. A fizetős diákok számláikat a
tankönyvosztáskor kapják majd meg.

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék 2019. április 15-ig visszajuttatni az iskolának.
Tanuló neve: ....................................................................................................................
Oktatási azonosító: .............................................................................................................
Anyja neve:

....................................................................................................................

Lakcíme:

....................................................................................................................

Osztály: 11 C

Kód

Magyar nyelv tankönyv 11.
Magyar nyelv munkafüzet 11.
Irodalom 11.
Irodalom 11. Szöveggyűjtemény
Biológia – egészségtan tankönyv 11.
Fizika 11.
Történelem 11.
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FI-501021101/1
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FI-505031101/1
NT-17305
NT-17342
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Dr. Nagy Enikő tankönyvfelelős

Tisztelt Szülő!
11C - Ezen a lapon választhatja ki, hogy mely idegen nyelvi tankönyvekre és munkafüzetekre tart igényt és melyekre nem. Csak a diák két nyelvcsoportjához tartozó sorba kell
jelölést tenni, a többi üresen maradhat. Ha valamelyik nyelvcsoportot nem találja a táblázatban, akkor a csoport tanára nem kért semmilyen könyvet. Mivel egy osztály diákjai
több csoportban is szerepelnek, így kérem, hogy fokozott figyelemmel válassza ki a megfelelőt és ne feledkezzen el a második nyelvről sem!
ELSŐ
TANKÖNYV/KÓD/ÁR
IGEN
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NYELV/TANÁR/CSOPORT
Angol – Sipos Kitti
English File Third edition Intermediate
English File Third edition Intermediate
Students Book (OX-4597104) 2.100,Workbook (OX-4519830) 1.100,- Ft
Ft

MÁSODIK NYELV
Latin – Halász-Szabó Judit

Latin III. (NT-13319/NAT) 1.300,- Ft
---------------------------------------Szülő aláírása

Kérem, fordítsa meg a lapot a nyelvi megrendelő kitöltéséhez!

