
Tisztelt Szülők! 

 

2016-ban a Kello kényelmi szolgáltatásként bevezeti a szuloifelulet.kello.hu web oldalt. A web olda-

lon az iskolás diákok szülei: 

 megtekinthetik a gyermekük számára rendelendő tankönyveket 

 a tankönyvrendelés tételeit jóváhagyhatják vagy elutasíthatják - amennyiben a gyermekük 

fizetős státuszú 

 fizetési és számlázási módot választhatnak - amennyiben a gyermekük fizetős státuszú 

 megtekinthetik, és módosítási javaslatot adhatnak le gyermekük alap adataira (név, cím) 

 regisztrálhatnak szülőként, és több gyermekük adatait kezelhetik egy regisztrációval. 

A szülő jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére. 

A fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőség van 

elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés). 

A szülői felületen a szülő által jelzett módosítási igényekről az iskola értesítést kap. A módosítási ké-

rések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem jelent tényleges adat-

változást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti. 

A KELLO részéről ez egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek 

gyakorlatát követve írásban kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére. 

A „Szülői ügyfélkapu” használatával kapcsolatos részletes információk a szuloifelulet.kello.hu web 

oldalon a „Súgó” menüpontban érhetők el. 

 

Iskolánk vezetőségének döntése alapján a korábbi évek gyakorlatának megfelelően írásban kérjük a 

következő tanévre megrendelt tankönyvek jóváhagyását, illetve lemondását. 

A kiküldött tankönyvlistákon szíveskedjenek bejelölni, hogy melyik tankönyvek megrendeléséhez 

járulnak hozzá, illetve melyik könyveket tudják esetleg más forrásból megszerezni, így nem kérik e 

tételek iskolai megrendelését. A nyomtatványokat legkésőbb április 27-ig legyenek szívesek, vissza-

juttatni az iskolába! (Az új osztályok - 5.c és a 9. évfolyam esetében a visszaküldési határidő: május 

15.) 

Abban az esetben, ha most nem jelzik, hogy az adott tankönyvet más forrásból szerzik be és megren-

delésre kerül az iskola részéről, később viszont nem kérik ezt a kiadványt, akkor is át kell venni a tan-

könyvosztáskor és saját költségen vissza lehet küldeni a Kellonak, mert az iskolai visszáru lehetősége 

megszűnt. 

További változás, hogy az állami normatív tankönyvtámogatás összege a 7., 9., és 11. évfolyamokon 

15000 Ft-ra emelkedett, a többi évfolyamon változatlanul 12000 Ft. A megemelt támogatás ellenére 

sem elegendő a normatíva összege a teljes tankönyvcsomag kifizetéséhez, ezért a következő tanév 

kezdetén is egyes tankönyveket (pl.: atlaszokat, illetve egyéb Mozaikos kiadványokat) meg kell vásá-

rolni az ingyenességre jogosult tanulóknak is. (Pontosabb tájékoztatás a tankönyvosztást megelőző-

en, augusztusban várható.)  
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