
Az intézmény nyitva tartásának rendje 

Nyitvatartás 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 06:30-tól 19:00-ig van nyitva. 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7:00 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Felügyeletet igény szerint ettől eltérő 

időpontban is biztosítunk. 

Az iskolába a tanulóknak reggel 7:50-re kell megérkezniük 

 

Munkarend:  

A tanítás 8 órakor kezdődik, a tanítási órák 45 percesek, az 1. 5. 6. szünet 15 perces, a 2. 3. 4. 

szünet 10 perces. A 7. szünet 5 perces 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:          

1. óra: 8:00 – 8:45   

             2. óra: 9:00 – 9:45 

             3. óra:  9:55 – 10:40 

             4. óra:          10:50 – 11:35 

             5. óra:          11:45 – 12:30 Ebédszünet 

            6. óra:           12:45 – 13:30 Ebédszünet 

            7. óra:            13:45 – 14:30 

            8. óra:           14:35 – 15:25 

Az 1. szünetben tízóraiznak a tanulók: a tízórait igénylők az ebédlőben, a többiek az 

osztálytermekben tartózkodnak.  

 A tanulók reggel, valamint a 2. és 3. szünetekben az udvaron is tartózkodhatnak, kivétel 

megbeszélések, vásárlás a büfében. Az alsó tagozatosok a tagozat előtti udvarrészen és a 

játszótéren. A felsősök a kosárpályán és közvetlen környékén tartózkodhatnak. Rossz idő esetén 

az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók az osztálytermekben maradhatnak. A tanulók az 

iskola által biztosított szabadidős, sportolásra kijelölt eszközöket az óra közi szünetekben 

használhatják. 

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az 

osztályfőnöke és a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – 

szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat 

engedélyt. 



Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőn: 8:00 – 12:00, 

szerdán: 13:00 – 15:00 között. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg és tájékoztatja erről a szülőket, a tanulókat 

és a nevelőket. 

A tanulók az iskola létesítményeit, tantermeit csak valamelyik nevelő, vagy előzetes igazgatói 

engedély alapján más felnőtt felügyeletével használhatják. 

 


