Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő! Kedves Gyerekek!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézményeiben az alábbiak szerint indul
a 2020/2021-es tanév.
KÁIAMI Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményben 2020. szeptember 1. napon 8.00 – órától
kerül sor a tanévnyitó ünnepélyre. (5300 Karcag, Kisújszállási út.112.)
KÁIAMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény osztályai az alábbi feladatellátási helyeken
kezdik meg a tanévet 2020. szeptember 1. napon 8.00 – órától.
1.2.3. osztályok a Karcagi Arany János Általános Iskolában.
4.5.6. osztályok a Dózsa György u. 4. sz. alatti feladatellátási helyen.
7.8. osztályok a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium földszinti termeiben.
KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit a főtárgy tanáraik személyesen
fogják keresni a tanév első hetében az órarendek egyeztetése érdekében. A művészeti iskolában
pótfelvételi meghallgatást tartunk 2020. szeptember 2. és 3. – án délután 14.00 – 18.00 – óra között.
Az általános iskolai tankönyvcsomagok az első tanítási napon kerülnek kiosztásra az osztályfőnökök
irányításával az osztályteremben.
Tájékoztatom, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek
biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben
tanszercsomagok kiosztására kerül sor a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóknak.
A csomagok kiosztása 2020. szeptember 1.- én az első tanítási napon szintén az osztályfőnökök
osztják ki a szülőknek.
A tanszercsomag átvételéhez feltétlenül szükség van a szülői megjelenésre.
Kérem továbbá, hogy a megkapott tanszercsomag sértetlenségét átvételkor ellenőrizze le! Tájékoztatom,
hogy az átvétel követően nem áll módunkban a tanszercsomaggal összefüggő reklamációkat elfogadni.
A tanszercsomagok átadás-átvételéről fotódokumentáció készülhet.
A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint a kedvezményezett gyermek
képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át.
Csak azon szülők kaphatják meg a csomagot, akik 2020. szeptember 1. – én érvényes HH, HHH
határozattal rendelkezik.
Tájékoztatom, 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.
Kérdéseivel, kérem forduljanak bizalommal az intézményünkhöz! Tel: 0659/503-281
Karcag, 2020. augusztus 25.
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