
A 2015/2016. tanév tankönyvcsomag árai. 
Tisztelt Szülők! 

Az 1.,  a 2. és a 3. osztályokban az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket. A többi évfolyamon 

tanuló gyerekek közül az ingyenességre jogosultaknak csak a zeneiskolai szolfézs könyvekért kell 

fizetni. Ezek ára várhatóan kb. 2000 Ft. Ezeket a tanév első két hetében fogjuk igény szerint 

beszerezni. 

A fizetős diákok a tavalyi évvel ellentétben a nyár folyamán nem kapnak díjbekérőt és csekket a 

Könyvtárellátótól. A csekkeket az iskolában kaphatják meg, ennek időpontjáról később tájékoztatjuk 

a szülőket. Valószínűleg az első és a második tanítási napon osztjuk a könyveket. Kérem, figyeljék az 

iskola honlapját (http://www.gyarvarosi-pecs.hu), illetve a közösségi felületen (Facebook) lévő 

profilunkat!  

A tankönyvcsomagok várható árai a következők. 

Osztály Ár 
1. a osztály  ingyenes  
1. b osztály  ingyenes  
2. a osztály   ingyenes  
2. b osztály  ingyenes  
3. a osztály  ingyenes 
3. b osztály ingyenes 
4. a osztály angol 11 598 Ft 
4. a osztály német 9 825 Ft 
4. b osztály angol 11 598 Ft 
4. b osztály német 9 825 Ft 
5. a osztály angol 11 307 Ft 
5. b osztály angol 11 307 Ft 
6. a osztály angol  11 587 Ft 
7. a osztály angol 13 997 Ft 
7. a osztály német 13 615 Ft 
7. b osztály német 13 615 Ft 
8. a osztály  5 890 Ft 
8. b osztály  4 980 Ft 

 

Felhívom a figyelmüket, hogy az ingyenes tankönyveket csak az igazolások bemutatásával 

lehet igénybe venni. Kérem a kedves szülőket, hogy gondoskodjanak az igazolások 

érvényességéről, mivel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények többsége a nyár 

folyamán lejár. A tankönyvek átvételéről augusztus folyamán tájékoztatjuk Önöket. 

 A tankönyvtörvény értelmében a tankönyvek terjesztését a KELLO végzi (konyv.kello.hu ), így azzal 

kapcsolatban információkért (fizetés módja, határideje…) fordulhatnak a pécsi Kello Infóponthoz. 

Elérhetőségeik: 

 cím: Pécs, Szent Mór utca 2. 

telefon: 06-1-237-6900 ( 1 menüpont, majd a 72-es körzetszám megadása) 

email: kellopont-pecs@kello.hu 

Balogh Gábor  tankönyvfelelős 


