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A nemzetiségi tankönyvek rendelését szabályozó
általános törvények, rendeletek
Általános tankönyvi vonatkozásúak
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet
a 2014-es rendelet módosítás
4/2017. (IV.10.) EMMI rendelet
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
módosításáról

A nemzetiségi tankönyvek rendelését szabályozó
speciális törvények, rendeletek
Nemzetiségekre vonatkozóak
17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 6.§ (1)
209/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 5.§ (1)
50/2013. (VII.15.) EMMI rendelet 6.§ (1)
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól
21660-1/2016/KOIR (új pályázat kiírása folyamatban)
EMMI pályázati kiírás a nem állami fenntartású,
nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményekben
nemzetiségi feladatok kiegészítő támogatására

A nemzetiségi tankönyvrendelés menete
Tankönyvrendelési időszak: a közismereti tankönyvekkel azonos időben
Az iskola igazgatója minden év április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak
kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból,
könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján.
Nemzetiségi területen minden nemzetiségi tankönyvet ingyenesen KELL
minden tanulónak biztosítani!
A tankönyvjegyzékre való felvétel zárása: 2017. június 15.
Pótrendelés: 2017. szeptember 15.
A tankönyvrendelés helye: a KELLO könyvtári felületén az iskolai könyvtár
részére
Tankönyvjegyzék (a 2017/2018-as tanévre)
http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyz
ek
https://tankonyvrendeles.kello.hu/
http://kello.hu/tankonyvlista (új funkció, hogy a nemzetiségi tankönyvek
szűrésére is van lehetőség!)

A tankönyvek ára
Tankönyv: ingyenes 1-12. évfolyam minden tanuló számára
Újdonság, hogy az 1-2. évfolyam tankönyvei a nemzetiségek számára is
évente rendelhetők lesznek.
Munkafüzetek: 1-5. évfolyam ingyenes (folyamatban van az előterjesztés,
hogy az ingyenességet a 9. évfolyamig biztosítsák)
6-12. évfolyam tanulói ár, amelyet a szülő - vagy a
rászorulóknak - a tankerületi központ fizet.
Erről miniszteri utasítás készül, amely szerint a tankerületi központok kötelesek
fizetni.
Nem kell beleszámítani a tanulónkénti 12 000 Ft-os támogatási keretbe a
tankönyvek árát, munkafüzeteknél pedig CSAK a tanulói árat kell.
Nem állami fenntartású iskolák számára pályázat útján történik a támogatás
kifizetése (tavaly: 2016. április 29.)
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=18&source=2&type=206&year=2016#!Do
cumentBrowse

Egyéni vásárlási lehetőség
A nemzetiségi tankönyvek is megvásárolhatók egyéni igény
szerint, azonban ekkor a teljes – támogatás nélküli – árat
meg kell fizetni értük. Ebben az esetben a vásárlást nem
az iskola intézi, hanem a vásárló a KELLO webáruházának
felületén rendelheti meg a közismereti tankönyvekhez
hasonlóan.
Tanév közben ugyanígy a KELLO webshopján keresztül
lehet rendelni.
Online: http://webshop.kello.hu/jegyzeki-tankonyv20162017/nemzetisegi-tantargyak-3
E-mailen: webshoprendeles@kello.hu

Nemzetiségi tankönyveink 2017/18-ra

A tankönyvjegyzéken kb. 450 tankönyvünk
van
8 nyelven:
szlovák, horvát, szerb, bolgár, román,
német, szlovén és görög
Nyelvoktató (kiegészítő nyelvoktatást végző)
iskolák számára
Két tanítási nyelvű (tannyelvű) iskolák
számára
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