
 

2021/2022.  

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK  

 

Tisztelt Szülők! 

 A pótvizsga időpontja: 2021. augusztus 24. Az érintett tanulók szüleinek tájékoztatást 

küldtünk. 

2021. augusztus 25-én délelőtt 09:00-11:00, délután 13:00 és 16:00 között kerülnek kiosztásra 

az ingyenes tanszercsomagok a rászoruló tanulók számára. A tanszercsomagot a gondviselők 

vagy írásos nyilatkozattal meghatalmazottjuk veheti át. 

Tanévnyitó ünnepély: 2021. szeptember 1. (szerda) 08:00 Ez egyben az első tanítási nap is. A 

tanévnyitó után 3 osztályfőnöki órát tartunk, ebéd után a tanulók hazamennek. A tanévnyitó 

napján a diákok ünneplő ruhában jelenjenek meg: fehér ing/blúz, sötét nadrág/szoknya. 

Szülői értekezlet az első évfolyam számára: 2021. szeptember 01., szerda 17 óra. 

A tankönyvek az első tanítási napon kerülnek kiosztásra. 

További jó pihenést kívánok 

Üdvözlettel: Murányi Hajnalka intézményvezető 

 

http://www.hernadiskola.hu/hirek/220-tanevkezdesi-informaciok-a-2021-2026


 

Tisztelt Szülő! Tisztelt Gondviselő! 

 

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek 

biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű 1-8 évfolyamos tanulók részére a 2021/2022 tanévben is tanszercsomagok osztására 

kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy az Ön által képviselt 

gyermek(ek) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag. Az előbbiekre való figyelemmel 

jelezzük, hogy Ön által képviselt gyermek(ek) számára az alapvető tanszereket tartalmazó 

tanszercsomag megvásárlása erre a tanévre nem szükséges, mivel azt az Állam biztosítja Önöknek.  

 

A csomagok osztása a tervek szerint a 2021/2022 tanév kezdése előtt, 2021.augusztus 25-én törtéénik a 

Huszka Hermina Általános Iskolában. 

Tájékoztatjuk, hogy a Projektben foglalt jogosultsági feltételeknek történő megfelelés alátámasztására 

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről kiállított igazolás szolgál, amit a tanszercsomagok 

átvételekor az intézmény dolgozói kérhetnek. A jogosultsági feltételeknek való megfelelésre 

vonatkozóan a tanszercsomag átvétele során az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg 

nyilatkozatot is tesz.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) 

azonosítószáma is szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával. A 

tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a 

kedvezményezett gyermek képviseletében a törvényes képviselő (szülő) vagy gondviselő által történő 

aláírást követően vehetők át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott 

személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 

azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából 

kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.  

Sikeres tanévet kívánunk! Ammenyiben kérdései lennének kérjük forduljanak bizalommal 

intézményünkhöz. 

Üdvözlettel: Murányi Hajnalka intézményvezető 


