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Tisztelt Szülők! 

 

Az országos program révén, „Biztonságos oktatás” (Programul Național „Educația în 

siguranță”) a Nagy István Művészeti Középiskola 6 táblagéphez jutott. A program célja a 

diákok számára eszközt biztosítani a digitális oktatásban való részvételhez.  

Fontos tudnivalók:  

Kik részesülhetnek a 

programban? 

 az előkészítő osztályostól a XII. osztályosig; 

 akinek nincs / vagy nem megfelelő az eszköze az online 

órákra való csatlakozáshoz (pl. az okostelefon, amellyel 

dolgozott, nem jó már); 

 a családban 2 vagy több gyerek is tanuló; 

 egyedülálló szülő neveli a gyereket / gyerekeket. 

Mi szükséges az igényléshez? Az iskola titkárságára eljuttatni a következő iratokat: 

1. kérés (cerere) – letölthető az iskola honlapjáról; 

2. nyilatkozat (declarație pe propria răspundere) – letölthető az 

iskola honlapjáról; 

3. a szülők személyi igazolványának másolata; 

4. a diák személyi igazolványának másolata (abban az esetben, 

ha a diák még nem töltötte be a 14. életévét – születési 

bizonyítványának másolata); 

Meddig kell leadni az iratokat? A fent említett iratokat 2021. január 14., csütörtök 12 óráig kell 

eljuttatni az iskola titkárságára, akár személyesen, akár 

digitálisan az iskola hivatalos e-mail címére 

(nagyistvanhr@yahoo.com) 

Mikor lesz eredmény? A kérések beérkezése után, az erre a célra kinevezett bizottság 

elbírálja az igényléseket, előnyt élveznek a végzős diákjaink az 

elbíráláskor. Eredményt 2021. január 14., csütörtökön 15 

órakor függesztünk ki. A személyi adatvédelmi előírások 

értelmében, az eredményt, az iratok beiktatásakor kapott 

számmal fogjuk kifüggeszteni. Amennyiben az iratok 
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elektronikusan érkeznek, az iktatószámot válaszlevélben 

közöljük.  

Van lehetőség fellebbezésre is, amelyet egy kérés formájában 

lehet megtenni a következő program szerint: 2021. január 15., 

péntek, 8 és 10 óra között.  

Mikor vehető át a táblagép? A táblagép 2021. január 15., péntek, 12 és 14 óra között, 

valamint 2021. január 18., hétfőn 8 és 15 óra között vehető át, 

egy szerződés aláírása után. Helyszín: az iskola 326-os terme, 

az adminisztrátori iroda. 

 

 

 

Csíkszereda, 2021. január 12.  

 

 

Nagy Zsuzsanna, 

iskolaigazgató 

 


