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Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
(SZMSZ 5.5.5.)
Az iskola szorgalmi időben reggel 700 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legalább 1700 óráig van nyitva.
Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva az előzetesen
kihirdetett munkanapokon 800 – 1200-ig.
A nyári szünidőben a központi előírások szerint megjelölt időkeretben ügyeletet szervezünk.
Az ügyeleti napok az épület bejáratánál kifüggesztésre kerülnek a tanév szorgalmi idejének
befejezésekor és megtalálhatók az intézmény honlapján.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva
kell tartani.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad
engedélyt. Szombaton, vasárnap, munkaszüneti napokon és nyári szünidőben a takarító és
működtető személyzeten kívül pedagógus kizárólag igazgató engedély birtokában
tartózkodhat az épületegyüttesben.
A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók hivatalos ügyeket intéző szüleit és a fenntartó, működtető képviselőit) –
vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak
az épületben.
Tanítás nap rendje (Házirend)
A tanítási nap kezdete
Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (7 óra 45 percig) kell beérkezni.
Az iskola reggel 7 órától 17 óráig van nyitva, 730 – től igénybe vehető a reggeli felügyelet.
Az épületekbe 7 óra 45 perckor lehet bemenni. (Rossz idő esetén a beosztott ügyeletes
nevelők engedélyt adhatnak az aulába való korábbi belépésre.)
Tanítás vége
A felsős tanulók az utolsó tanítási óra után önállóan mennek ebédelni, és a szülők tanév elején
tett írásbeli nyilatkozata szerint, egyedül vagy szülői kísérettel mennek haza. A „napközisek”
kísérettel mennek a napközis terembe, és követik az ott kialakított napirendet.
Az iskola épületében maradhatnak:
 a délutáni vezetett foglalkozásokon részt vevő tanulók,
 ebédet igénybe vevők,
 szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozásra várakozók,
 a könyvtárban tartózkodók,
 iskolai szervezésű programra várakozók, ill. résztvevők.
Az iskola épületében tanuló csak tanári felügyelettel, ill. engedéllyel tartózkodhat.
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Távozás az iskolából
Az iskola épületeit az utolsó óra befejezése előtt csak engedéllyel lehet elhagyni! Ehhez
írásbeli engedélyt az osztályfőnök vagy a tanórát tartó szaktanár ad. Az általános iskola
tanulói egy tanévre vonatkozó szülői nyilatkozattal (távozási idő megadásával és a diákot
fogadó személyek megnevezésével) távozhatnak a délutáni órájuk előtt, ill. a foglalkozások
befejeztével az iskolából. Az iskola a nevelői felügyeletet a bejárati ajtóig biztosítja a vezetett
foglalkozásokról távozók számára.
Délutáni vezetett foglalkozások
Az iskolai délutáni vezetett foglalkozások 16 00-ig tartanak. Az ennél korábbi távozás
engedélyezését a szülőnek írásban kérnie kell. Délutáni foglalkozásokon is részt vevő tanuló
engedély nélkül nem hagyhatja el az épületet!
A vezetett foglalkozások végén a nevelő lekíséri a tanulókat a földszinti kijáratig. („C”
épület).
1600-tól 1700 óráig az iskola felügyeletet biztosít.
A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek és a csengetési rend
A csengetés rendjét a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A
tanítás kezdete 8 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc. Rendkívüli esetben az igazgató
rövidített órák tartását rendelheti el.
A tanítási órák kezdetét és végét csengetés jelzi az alábbiak szerint:
Szüneti és csengetési rend
Óra/szünet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kezdete
800
855
955
1100
1155
1250
1350
1445

Vége
845
940
1040
1145
1240
1335
1435
1530

Megjegyzés
„tízórai szünet”
„udvaros szünet”
ebédidő

A főétkezésre az egészséges életmód megtartása érdekében az iskolai munkarend biztosítja a
hosszabb szünetet.
Ha az osztály, csoport munkarendje a fentiektől eltér, arról az osztályfőnök, szaktanár
tájékoztatja a tanulókat és szüleiket. Eltérő munkarend, foglalkozási rend esetén sem lehet a
tanítási órák időtartama 60 percnél több.

