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3. Az iskola munkarendje ( részlet a Házirendből) 

Iskolánk kapuit 7:00-kor nyitjuk és 17:00-kor zárjuk. Reggeli ügyeletet biztosítunk 7:15-től a 

tanulóknak, 16:00-17:00 óráig pedig napközis ügyelet működik. Az első tanítási óra előtt, 

7:30-tól a tanulók az iskolaudvaron tartózkodnak pedagógusi felügyelettel. ( A járványhelyzet 

miatt/alatt a munkarend bizonyos részei változtak. Ld. Házirend kiegészítésében) Az 

intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 

15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények 

hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti 

kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt. 

 

1. A tanítás 8:00-kor kezdődik. 

2. A tanulók 7:45-re kötelesek az iskolába beérkezni. 

3. A tanítási órák 45 percesek. 

4. Az órák kezdete előtt 5 perccel jelzőcsengő figyelmezteti a tanulókat, hogy várják a 

tanárt a tanterem előtt. A tanítási óra kezdetét ismét csengőszó jelzi. 

5. Őszi szünetig és tavaszi szünettől (jó idő esetén) a tanulók az udvaron tartózkodnak. 

Figyelmeztető csengetéskor a sorakozás után, az ügyeletes nevelő irányításával 

vonulnak az osztálytermekhez. Az őszi és a tavaszi szünet között a tanuló saját 

döntése alapján tartózkodhat a folyosón vagy az udvaron is.  ( a járványhelyzet miatt – 

a tízórai szünet kivételével- minden szünetben az udvaron tartózkodnak a tanulók) 

Minden szünetben ügyeletes nevelők biztosítják a gyermekek felügyeletét a folyosókon is. . ( 

A járványhelyzet miatt/alatt a munkarend bizonyos részei változtak. Ld. Házirend 

kiegészítésében) 

6. A tanulók óra előtt és óra végén felállással és a napszaknak megfelelő köszönéssel 

üdvözlik a tanárt vagy a látogatót, aki az osztályba érkezik. 

7. A foglalkozások, utolsó tanítási órák után foglalkozást vezető tanító, tanár a tanulókat 

kikíséri a kijárati ajtóig. 

8. Iskolánkban BÜFÉ működik, melyet minden tanulónk igénybe vehet.  

9. A tanulók az iskola épületét csak a pedagógus és az intézményvezető-helyettes 

engedélyével hagyhatják el szülői kérésre, kilépő kitöltése után. A kilépőt a portán le 

kell adni. A tanuló rosszulléte esetén értesítjük a szülőt vagy más hozzátartozót, 

szükség esetén mentőt hívünk. Beteg gyermek csak szülői kísérettel hagyhatja el az 

iskolát. 

10. Az iskolánkban ebédelő tanulók az iskolakonyhán étkezhetnek a beosztás szerint, 

nevelői felügyelettel. 



11. A tanítás befejezése után azok a tanulók, akiknek nincs délutáni iskolai elfoglaltsága, 

elhagyják az iskolát, és rendben hazamennek. Ettől eltérni az osztályfőnök 

engedélyével lehet, szülői kérésre.  

12. Az iskola előtti utcaszakaszon a balesetveszély miatt a tanítás után a szüleiket váró 

tanulók az iskola folyosóján tartózkodnak. . ( A járványhelyzet miatt/alatt a 

munkarend bizonyos részei változtak. Ld. Házirend kiegészítésében) 

13. Az elsős tanulók szülei a tanév első két hetében kísérhetik gyermekeiket a tanteremig. 

A szülők indokolt esetben tartózkodhatnak az iskola épületében, iskolai dolgozó 

kíséretében. A tanítás után a gyermekeiket a szülők az intézmény előtt váratják meg. . 

( A járványhelyzet miatt/alatt a munkarend bizonyos részei változtak. Ld. Házirend 

kiegészítésében) 

14. Az iskola 8:00-tól 16:00-ig zárva tartja a kaput. A szülők a portásnál adhatják le az 

esetleg otthon felejtett ennivalót vagy felszerelést a portás el fogja juttatni a 

gyerekekhez. A hiányzó tanulók vagy szüleik a portaszolgálaton vehetik át az előző 

napi házi feladatokat. 

15. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 

ügyfélfélfogadási időben (lásd 3. oldal). . ( A járványhelyzet miatt/alatt a munkarend 

bizonyos részei változtak. Ld. Házirend kiegészítésében) 

16. A szülők a tanév munkatervét az első szülői értekezleten ismerik meg, ekkor 

értesülnek a tanítás nélküli munkanapokról és a tanítási szünetekről. 

17. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Erről a szünet megkezdése előtt a tanulók, a szülők az iskola 

kapujára kitett tájékoztatásból szerezhetnek tudomást. 

18. Az őszi, téli és tavaszi szünet idején, illetve olyan tanítás nélküli napokon, amelyeken 

gyermekprogramok szervezése nem történik, igényfelmérés alapján gondoskodni kell 

a felügyeletre szoruló tanulók foglalkoztatásáról. 

 


