Tisztelt Szülők!
Kérem, hogy a mellékelt lista alapján tekintsék át, milyen tankönyvekre van szüksége gyermeküknek a következő tanévben! Ha
jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, akkor se rendeljék meg azt a könyvet, amely már valahonnan rendelkezésükre áll. Ezzel
iskolánkat és diákjainkat segíthetik, hiszen korlátozott lehetőségeink miatt alig-alig tudjuk a rászolulók igényeit kielégíteni.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az ingyenes tankönyellátáson nem feltétlenül új könyvek kiosztását jelenti. A könyvtár állományából
is biztosíthatjuk a megfelelő segédeszközöket, tankönyveket a tanulóinknak.
Az alábbi listán az igényelt könyv címe után tett X jellel legyenek szívesek rendelésüket összeállítani! Kérjük, hogy a
megrendelőlapot tintával töltsék ki és írják alá, valamint a megjelölt határidőre juttassák vissza az iskolába, ellenkező esetben nem
tudjuk elfogadni a megrendelést.
Az üresen beadott megrendelőt úgy értelmezzük, hogy a tanuló nem az iskolán keresztül rendeli meg a könyveit. Nem igényel
tankönyvet.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a megrendelőlap kitöltése és aláírása kötelezettségvállalást jelent, arra nézve, hogy a megjelölt
könyvekre szükségük van és amennyiben nem jogosultak ingyenes tankönyv ellátásra azokat megvásárolják.

Köszönettel
Eger, 2016. március 16.
Nyitrai Katalin
igazgató

TANKÖNYV MEGRENDELŐ
2016/2017. tanév

Gyermek neve, jelenlegi osztálya: _______________________________________________

Évfolyam
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

Kód
MK-1215102-T
MS-2312
NT-16420/I
NT-16420/II
RK-9641-47-1
RK-9641-48-8
NT-16408/1
MS-2373
RK-9641-40-1

Cím

**2015.
évi ár

Az x-el jelölt
könyvet
megrendelem

Dupcsik Csaba-Repárszky Ildikó: Történelem IV.1 624 Ft
Sokszínű Matematika 12.
1 930 Ft
Pethőné N. Csilla: Irodalom 12./I
1 830 Ft
Pethőné N. Csilla: Irodalom 12./II
1 830 Ft
Direckt 3. Kursb.
1 955 Ft
Direcdt 3. Arb.
2 075 Ft
Biológia 12. a gimnáziumok számára
1 040 Ft
Magyar nyelv 12.
1 690 Ft
Direkt Repetitorium für das Abitur
2 670 Ft

A 2013. évi CCXXXII. törvényben biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt kívánok/nem kívánok
benyújtani. (A kívánt részt kérjük húzza alá!)
Eger, 2016. március …………………..
**: Tájokoztató adat a költségek nagyságrendjének tervezéséhez.
...........................................
szülő aláírása
Beadási határidő: 2016. március 30.

