
Járványügyi szabályok a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola alsó tagozatán 

 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.  

Az oktatásban és nevelésben csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 

A belépés és kilépés szabályai 
1. A tanulókat a szülők az iskola kapujáig kísérhetik. 

2. Az iskola épületébe lépve a közösségi terekben mindenki számára kötelező a maszk 

használata. A tanteremben a maszk használata nem kötelező. 

3. 06:45-07:30 reggeli ügyelet időjárás függvényében az udvaron vagy az aulában. 

4. 07:30-től kézfertőtlenítés és lázmérés után osztályonként vonulnak az osztályterembe a 

tanulók. Rossz idő esetén érkezési sorrendben az aulába lépést megelőzően történik a 

kézfertőtlenítés és a lázmérés 

5. Tanítás után 15:50-kor a szülők az udvaron vehetik át a tanulókat. Az ügyeletben maradó 

gyerekeket jól szellőztetett teremben, maszkban, a megfelelő távolságot betartva helyezzük 

el. Telefonhívásra mennek a portára, ahol szüleik várják őket.  

6. A reggeli sorakozókor és az udvari szünetben az alsó tagozatos tanulóknak a főbejárattal 

szembeni udvaron kell tartózkodni. Az alsó tagozatnak a főbejáratot kell használni. 

 

Az óraközi szünetek rendje: 

Az alsósok a harmadik szünetben tartózkodnak az udvaron. A levonulást párperces időeltolással az 

osztálytanítók vezényelik le, ők felügyelik azt is, hogy a tanulók az osztályuk számára kijelölt 

területen töltsék a szünetet. A felvonulást szintén párperces időeltolódással az osztálytanítók 

vezényelik le, ügyelve a torlódásmentes felvonulásra. Az épületben tartott szünetekben a gyerekek 

a tanítóik felügyelete mellett az osztálytermeikben tartózkodnak. 

 

A helyiséghasználat szabályai 

1. A tanítók 7:30-kor az osztálytermeikben várják a gyerekeket. 

2. Az osztályokban az ülésrendet és csoportbeosztásokat különösen körültekintően alakítjuk 

ki, és csak a legszükségesebb esetben változtatjuk. 

3. A  tornaterm használata előtt újabb kézfertőtlenítés történik. 

4. Szünetben minden tantermet alaposan szellőztetünk, ha az időjárás és egyéb körülmények 

megengedik, az ablakok óra közben is nyitva maradnak. 

5. Kerülni kell a felesleges csoportosulást, a közösségi terekben a 1,5 méteres védőtávolság 

betartására kell törekedni. 

6. Az ebédlő használatának rendje : 

a) A reggelizés rendje: Az első és második évfolyam a reggelijét 8:30 és 8:45 között 

fogyasztja el az ebédlőben a számára kijelölt helyen. A harmadik és negyedik évfolyam 

a saját osztálytermében reggelizik kivétel, ha a reggeli jellege ezt nem teszi lehetővé. 

Ebben az esetben a reggeli előtt megkapott beosztást követjük. 

b) Az ebédeltetés rendje az alsó tagozaton: 

 11:30-tól: 1-2. évfolyam 

 12-től: 3. évfolyam 

 12:30-től: 4. évfolyam 

Ebéd előtti kézmosásra az évfolyamok számára kijelölt mosdóban kerül sor. 

Az osztályok a számukra kijelölt helyen (teremben, asztalnál) ebédelnek. 

7.  A mosdók használata: az első évfolyam és a 4. b osztály az első emeleti mosdót használja.     

A negyedik b. osztály a szünet első 5 percében, majd pedig az elsősök követik őket. A 

második, harmadik évfolyam és 4. a a második emeleti mosdókon osztozkodik a tanítók 

által elkészített beosztás szerint. Az illemhely használata után mindenkinek alaposan meg 

kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezét. 

8.  A szülői értekezletek, fogadóórák megtartására online formában kerül sor. 


