Tankönyvellátás helyi rendje
2018/2019
Az 1-2. évfolyamon:
– mindenki új könyvből tanulhat;
– az első-másodikosoktól a tankönyveket nem kell visszavenni a
könyvtárba.
Ingyenes:
– az 1-8. évfolyamon
Kormány 1265/2017. (2017. V. 29.) határozata értelmében az eddig felmenő
rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy
ütemben vezette be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjesztette a középiskola
9. évfolyamára is.
A támogatási kereten felül rendelt tankönyveket
Herceghalom Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan a
2018/2019-as tanévben is ingyenesen biztosítja a herceghalmi tanulók részére.
Az ingyen tankönyvre jogosult diákok tankönyvei (3-8 évfolyamon) valamint a
tartós tankönyvek az iskolai könyvtár állományába kerülnek, (kivéve az 1-2.
osztályos tankönyv csomagot, illetve a 3-8 osztályos munkafüzetek).
A
tankönyvek
két
csoportja:
tartós
és
nem
tartós.
A tartós tankönyvekbe a tanuló nem írhat. Az iskola tulajdonát képezik
(pecséttel, könyvtári leltári számmal rendelkeznek). A tanév végén vissza kell
adni a könyvtárnak. Állapotukért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik.
A következő tanévben minden tanuló kap új tartós tankönyveket, melyekből ő
tanul először; és kap már használt tartós tankönyveket a könyvtárból.
Nem tartós tankönyvek, melyekbe a tanuló ír: a munkatankönyvek,
munkafüzetek, feladatgyűjtemények, melyek a tanuló tulajdonát képezik, év
végén nem kell visszaadni a könyvtárnak.

Pótrendelés
2018. augusztus 21. – szeptember 13. a pótrendelés leadásának időszaka.
2018. szeptember 15–től a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt
tankönyveket.

A tartós könyvek osztályonkénti listája
3. osztály

4/a osztály
AP 040307
AP-040116
AP-040810
AP-041801
AP-040912
CR-0022
AP-042103
AP-042207

Nyelvtan és helyesírás tankönyv
Hétszínvilág tankönyv
Matematika tankönyv
Az én világom
A mi világunk tankönyv
Földrajz atlasz
Technika
A képzelet világa

8. osztály végéig

4/b osztály
MS-4103V

Képes környezetünk atlasza 3.- 6. o.

5. osztály
MS-2655U
MS-4115
MS-2362U
NT-11516/T
MS-2305U
FI-505020501/1
MS-1788

Történelem tankönyv
Történelem atlasz
Magyar nyelv tankönyv
Magyar irodalom tankönyv
Matematika tankönyv
Természetismeret tankönyv
Erkölcstan tankönyv
Ének tankönyv

6. osztály
FI-501020601
AP-060309
FI-504010601/1
MS-2306T
FI-505020601/1
MS-1790U

Magyar irodalom tankönyv
Magyar nyelvtan tankönyv
Történelem tankönyv
Matematika tankönyv
Természetismeret tankönyv
Erkölcstan
Ének tankönyv

8. osztály végéig

7. osztály
MS-2610T
MS-2608T
FI-504010701/1
FI-501020701
MS-2366
MS-2307
MS-2667
AP-072003
FI-506010701/1
FI-504020701

Biológia tankönyv
Kémia tankönyv
Történelem tankönyv
Magyar irodalom tankönyv
Magyar nyelv tankönyv
Matematika tankönyv
Fizika tankönyv
Ének tankönyv
Földrajz tankönyv
Erkölcstan

8. osztály
MS-2614
MS-2612
FI-504010801
FI-501020801
AP-080304
MS-2308
MS-2668
AP-082004
FI-504020801
FI-506010801/1

Biológia tankönyv
Kémia tankönyv
Történelem tankönyv
Magyar irodalom tankönyv
Magyar nyelv tankönyv
Matematika tankönyv
Fizika tankönyv
Ének tankönyv
Erkölcstan
Földrajz tankönyv

