
Tisztelt Szülők! 

 

Iskolánkban a rendkívüli helyzet ellenére is zajlik a következő tanév előkészítése, így a 

tankönyvek megrendelése is. 

A szokásos papír alapú tájékoztatás helyett szeretnénk egy új formát bevezetni. A Kello 

(Könyvtárellátó Nonprofit Kft) működtet egy ún. Szülői felületet 

(https://szuloifelulet.kello.hu/), amelynek a rendeltetési célja, hogy a szülők egy rövid 

regisztrációt követően tájékozódni tudjanak a gyermekük, illetve gyermekeik részére az iskola 

által megrendelt tankönyvekről. 

 

A 2020/21-es tanévtől kezdődően minden tanuló térítésmentesen kapja tankönyveit. Ez azt 

jelenti, hogy az iskola által megrendelt tankönyvek könyvtári állományba kerülnek, ezután 

kapják meg a tanulók. A könyvtári könyvek utólagos megvásárlására nincs lehetőség. 

 

A Szülői felületen keresztül lehetőség van a megrendelt könyvek közül elutasítani azokat, 

amelyeket más forrásból tud, illetve kíván beszerezni a szülő. (Pl. rokonoktól, ismerősöktől a 

már korábban is használt kiadványokat, vagy szeretné, ha gyermeke saját (nem könyvtári) 

könyvből tanulna, ezért megvásárolja azokat máshol.) 

A tankönyvlistán szereplő kiadványok megvásárlására lehetőség van a Kello internetes 

webáruházában: https://webshop.kello.hu/. 

 

Akik az előzőekben leírt elutasítással szeretnének élni valamely okból kifolyólag, azok 

feltétlenül regisztráljanak és lépjenek be a Szülői felületre, ahol a kívánt műveletet el tudják 

végezni.  

 

Erre 2020. április 24-én 12:00 óráig van lehetőségük. 

 

Az egyes kiadványok törlését a szülő csak kezdeményezheti az elutasítás megjelölésével, 

amiről a tankönyvfelelős értesítést kap. Ezután ő tudja kitörölni a tankönyvlistából a nem kért 

tankönyvet. Amikor a törlés megtörtént, a szülő számára is láthatóvá válik a saját felületén. 

 

A Szülői felület használatával kapcsolatos tudnivalók: 

 https://szuloifelulet.kello.hu/ 

 első alkalommal szükséges lesz a tanuló oktatási azonosítója (diákigazolványon 

megtalálható 11 jegyű szám) - érdemes előre megkeresni 

 első lépésben a várost kell megadni, ahol az intézmény található (Sárbogárd) 

 majd a legördülő listából ki kell választani az intézmény nevét (Sárbogárdi Petőfi 

Sándor Gimnázium) 

 és utolsó lépésként a gyermek oktatási azonosítóját kell beírni. 

Egyéb a Szülői felület használatával kapcsolatos információ az előző linken, a Dokumentumok 

fülnél érhető el. 

 

A tankönyvrendeléssel kapcsolatos egyéb információkról az osztályfőnökök adnak 

tájékoztatást a szokásos csatornákon keresztül. 
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