
Kedves Szülők!  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelenlegi tájékoztatása alapján 2020. szeptember 

1- én (kedden) a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt.  

A Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Iskolában kedden reggel 8 órakor 

tartunk ünnepélyes tanévnyitót.  

Kérjük, hogy tanulóink 7.50-re érkezzenek az iskolába, ahol elfoglalják helyeiket az 

osztályteremben.  

• Derült idő esetén az udvaron, esős időben a tornateremben rendezzük az évnyitót, 

amelyen személyesen az 1.a 3. és az 5. évfolyam vesz részt, a meghívott 

vendégeinkkel együtt. A többi évfolyam az osztálytermében online követi a műsort.  

• Eső esetén az 1. és 5. évfolyam is a tantermekben foglal helyet, így nem tudjuk 

fogadni a szülőket. 

A tanévnyitóra, jó idő esetén, csak az első osztályosok szüleit várjuk, mert a hatályos 

jogszabályok szerint így tudjuk betartani a létszámkorlátot. Az ünnepélyre a szülők és az 1. 

osztályosok az iskola hátsó kapujánál tudnak bejönni, és a műsor végén itt hagyhatják el 

az intézményt. A kisiskolában tanuló 3 osztály is a nagykapun tud reggel bejönni, és a két 

udvart összekötő kiskapun keresztül jut be az épületbe a tanító vezetésével. 

Az első osztályosoknak két osztályfőnöki órájuk lesz az osztálytanítóval és a napközis 

nevelővel. 10.40-kor végeződik számukra a tanítás ezen a napon. Napközi már ettől a 

naptól kezdve működik. A befizetett tanulók ebédelnek az iskolában, ami legalább 50 percet 

vesz igénybe. A szülők az iskola főbejáratánál várhatják gyermekeiket. 

A többi osztály 3 osztályfőnöki órán vesz részt, így 11.35-kor fejeződik be számukra a 

tanítás. 

Kérjük, hogy tanulóink a bizonyítványukat, iskolatáskát, tolltartót és füzetet hozzanak 

magukkal! 

Kérem a szülőket, hogy vegyék figyelembe:  

• Nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja.  

• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van.  

• A jelenlegi rendelkezés szerint: a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése 

lehetséges, de nem kötelező.  

• Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.  



• Törekszünk arra, hogy mindenki csak az osztálytermét használja, csoportbontásnál 

fertőtlenítjük szünetben a tantermet. 

Az intézményben eddig az alábbi megelőző intézkedések történtek:  

• többszörösen megtörtént az iskola fertőtlenítése, takarítása  

• rendelkezünk kéz és felület fertőtlenítővel  

• a mosdókban van WC papír és papírtörlő az osztályokban 

• belépéskor testhőmérsékletet mérünk, fertőtlenítjük az iskolába érkezők kezét 

• tanítás alatt folyamatosan fertőtlenítjük a mosdókat, öltözőket, tantermeket 

• az ebédlőben szigorú higiénés szabályokat vezettünk be 

• figyelünk rá, hogy az udvaron a megengedett létszámú gyermek tartózkodjon 

• igyekszünk minél többet szabad levegőn tartózkodni csoportjainkkal 

Az intézményben szülőket csak előre egyeztetett időpontban, indokolt esetben tudunk 

fogadni (ha az ügy csak személyes találkozás keretében intézhető el). 

2-8. évfolyamon mindenki megkapja a tankönyvét, 1. osztályosok szülei szeptember 1-én 

délután 17 órakor, a szülői értekezleten vehetik át a könyveket, ahová kérjük, hogy csak az 

egyik szülő jöjjön el. 

Aki eddig nem rendelkezett diákigazolvánnyal és szeretne váltani, a Kormányablakban 

igénylés utáni adatlapot juttassa be az iskolába az iskola ezt követően tudja csak az Oktatási 

Hivatalnál megigényelni.  

Mindenkinek jó egészséget és élményekben gazdag új tanévet kívánunk! 

 

A Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetősége  

 

Pilisvörösvár, 2020. 08. 28 

 

 


