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5. sz. melléklet

A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje
(Szervezeti és Működési Szabályzat 22-23. oldal)
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 600 órától 2000 óráig tart nyitva.
Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. Rendezvények esetén a
nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad
engedélyt.
Az első tanítási óra 800 órakkor kezdődik. A tanulók 730 – kor foglalhatják el az emeleteken
tantermeiket. A tanítási óra 45 perces az általános iskolában. A szünetek idejét, valamint a
tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg.
A művészetoktatásban a tanítási óra ideje a hangszeres főtárgyi órák esetén 30 perc, a csoportos
foglalkozások 45 percesek.
Az iskolában reggel 715 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az
ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az
épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási órák idején
csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén a részére órát
tartó szaktanár) engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés
hiányában – a nevelők vagy a vezetők egyike felveszi a kapcsolatot a szülővel.
A tanórán kívüli foglalkozásokat 1700 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az
intézményvezető beleegyezésével lehet.
A hivatali ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik. Hétfőtől csütörtökig 800 és 1600,
pénteken 800-1300 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatali ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet
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megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünet ügyeleti
rendjét az intézményvezetője tanévenként határozza meg.

