
 

Tisztelt Szülő(k)! 

 

Ezúton tájékoztatom Önt/Önöket, hogy elsős tanulóink számára iskolai előkészítő foglalkozást 

tartunk, melynek időpontja: 

 2020. augusztus 27 és 28-án  900-1100 óra között lesz. 
A foglalkozás helyszíne: Pétfürdő, Hősök tere 1.  

A gyerekek a foglalkozásra hozzanak magukkal: tolltartót, színes ceruzákat és innivalót. 

 

Ugyancsak a Hősök terén lévő épületünkben az elsős gyermekek szüleinek szülői értekezletet 

tartunk  2020. augusztus 27-én 15 óra 30 perckor. 

 
A értekezlet elején kerül sor a beiratkozással kapcsolatos dokumentumok pótlására és 

nyilatkozatok kitöltésére, melyek begyűjtésére a korábbi rendkívüli helyzet miatt nem volt 

lehetőség. Ezért kérem, hogy az alábbi dokumentumokat hozza magával: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

 a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt,  

 a gyermek nevére kiállított TAJ kártyát,  

 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

 óvodai szakvéleményt, és ha van a szakértői bizottság által kiadott "szakértői vélemény"-t. 

 

Taneszközök: 

A tanulók iskolakezdéséhez szükséges eszközök, tanszerek listáját az iskola honlapján 

osztályonként megtalálható. (http://www.petfurdoiskola.hu/) 

A listán szereplő eszközöket (rajz-, technika- és tisztasági felszereléseket) már a szülői 

értekezletre hozzák magukkal, ezzel is megkönnyítve a kicsik dolgát a tanév elején.  

 

Diákigazolvány igénylésének menete: 

Amennyiben diákigazolványt szeretne igényelni gyermekének, első lépésként bármelyik 

Okmányirodában/Kormányablakban NEK-adatlapot kell kérnie. Ehhez be kell mutatni a 

gyermek személyazonosító okmányát (személyi igazolvány/útlevél) valamint lakcímkártyáját. 

Az ügyintézéshez nincs szükség az iskolából semmilyen igazolásra. 

A kapott adatlapot hozza magával a szülői értekezletre, vagy a gyorsabb ügyintézés végett akár 

korábban is leadható az iskola titkárságán vagy elhelyezhető a központi épület bejáratánál 

található postaládában. 

 A diákigazolvány igénylése ingyenes. 

 

Tudnivalók 

a járványügyi készenlét idejére vonatkozó eljárásrend szabályairól 
 

A járványügyi készenlét idejére vonatkozó eljárásrend szabályozása szerint „a nevelési-oktatási 

intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Ha a 

szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek (láz, száraz köhögés, íz- és szaglás elvesztése, 

levertség, hasfájás, hasmenés stb.), a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.” A szülők az iskolába nem jöhetnek 

be erre a programra (a szervezeti, működési szabályzatunk szerint). A gyerekeket átadják a 

 

http://www.petfurdoiskola.hu/


szülők a főbejárat portáján az osztályfőnököknek, kézfertőtlenítés után (a hátó ajtó és hátsó 

kapu zárva lesz). Az 1.a az alsó, az 1.b a felső zsibongót használja, nyitott ablakok mellett. A 

székek megfelelő távolságtartással lesznek elhelyezve, a szünetekben kézfertőtlenítés ajánlott. 

A program végén az osztályfőnökök adják át a szülőknek a gyerekeket a főbejárat portáján. 

 

A szükséges adminisztráció elvégzése 15 órától lehetséges. Aki tud, jöjjön ettől az időponttól, 

az idővel való hatékony gazdálkodásért. A szülők osztályonként kettesével mehetnek be az 

épületbe, kötelező maszkhasználattal és kézfertőtlenítéssel. A kitöltendő, aláírandó 

nyilatkozatok osztályonként kikészítve a folyosón lesznek, melyeket a szülők kitöltve a 

gyermek dokumentumaival visznek a tanári szobába az adminisztrációhoz. Az értekezlet 

helyszíne: 1.a alsó, 1.b felső zsibongó, nyitott ablakok mellett, a székek megfelelő 

távolságtartással elhelyezve, kötelező maszkhasználattal, belépéskor kézfertőtlenítéssel.  

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm, és további szép nyarat kívánok, üdvözlettel:  

 

Pétfürdő, 2020. augusztus 18.  

 Kőmives Judit sk. 

 intézményvezető 

 

 

 


