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Az iskola nyitvatartási rendje 

 

Az intézmény tanulóinak munkarendje 

A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső 

munkarendjének részletes szabályozását. 

Tanítás rendje: 

- 630 – 730 hajnali ügyelet, 
- a tanítás 8 órakor kezdődik, 
- a tanítási órák 45 percesek,  
- ettől eltérően alsó tagozatban képességfejlesztő tevékenységformákra „felezett” óra 

is szervezhető. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket 
rendelhet el. A tanórák napi és heti eloszlását az órarend, a csengetési rendet a 
házirend tartalmazza. 

 

Ügyelet rendje 

- Portaügyelet:  
Tanítási időben a Diákönkormányzat biztosítja a kísérési feladatokat (lásd Házirend).  Ezt 

követően a technikai dolgozók biztosítják a felügyeletet. 

A kísérők feladata az intézménnyel jogviszonyban nem lévők felkísérése az irodába ügyeik 

intézése céljából. 

- Ügyelet 
Hajnali ügyelet: 

630 – 730 között a hajnali ügyeletre érkező gyermekek felügyeletét az ügyeletes 

pedagógus(ok) látja(k) el az igazgatóhelyettes utasítása alapján.  

- Folyosó ügyelet: 
730 – tól az ügyeleti rend szerint az ügyeletes pedagógusok látják el. Az ebédelői ügyeletet is 

pedagógusok látják el, órarendjükhöz igazodó, egyenletes terhelést figyelembe vevő ügyeleti 

rend szerint, mely az iskolai órarend mellékletében kerül rögzítésre.   
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A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai: 

 

 

A tanulóról történő gondoskodás, felügyelet a nevelési-oktatási intézménybe történő 

belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásának idejéig tart. Ezért a diák 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 

saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi -, 

ha megsérült. 

 

      A felügyelet rendje az 5-12. évfolyamokon: 

 

7. 30 -    7.45  gyülekezés az aulában (középiskolások 7.30-tól felmehetnek az 

osztályokba) 

 

Csak tanári felügyelettel lehet az intézmény területén tartózkodni, ezért az utolsó tanítási 

óra, vagy szervezett foglalkozás után minden felsős és középiskolás diák köteles 

elhagyni az épületet, illetve indokolt esetben (szülőre, szaktanárra várva) az aulában - 

portaszolgálat felügyelete mellett – tartózkodhat csak a továbbiakban. 

 


