
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

Kivonat az intézményi Házirendből 

 

3. Az iskola működési rendje 

3.1.Az intézmény munkarendje 

Az intézmény munkarendje az egészséges életmód támogatása szempontjai 

szerint kerül kialakításra, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben 

mindenki számára kötelező. 

3.1.1. Az intézmény nyitva tartása, ügyintézési rendje 

1. Az iskola nyitva tartása, az ügyintézés időpontjai: 

 

- Az iskola tanév közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 6.00 – 

21.00 

- Az iskolában a tanulók és szüleik a hivatalos ügyeiket (beleértve az 

információ, tájékoztatáskérést, valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a 

következő időpontban intézhetik: 8.00 – 15.00 (hétfő-csütörtök), péntek 

8.00 – 14.00. 

 

2. A tanév tanítási szüneteiben az ügyfélfogadás: szerdánként 8.00-14.00 

óráig. Ebben az időszakban vezetői ügyelet is van. 

Ezektől, illetve a szokásos rendtől való eltérésre – eseti kérelmek, 

események – az igazgató ad engedélyt.  

 

3.1.2. A tanítási órák és a foglalkozások közötti szünetek munkarendje 

 A kötelező órákat a tanulók az órarendjük szerint, az alábbi 

munkarendben kötelesek teljesíteni:  



CSENGETÉSI REND 

 

Tanítási óra 

sorszáma 

A tanóra 

időtartama 

A tanóra kezdő és 

befejező időpontja 

(Csengetési rend) 

A tanórát követő 

szünet időtartama 

0. (igazgatói 

engedéllyel) 
40 perc 7.00 – 7.45 5 

1. 45 perc 7.45 – 8.30 10 

2. 45 perc 8.40 -9.25 10 

3. 45 perc 9.35 – 10.20 10 

4. 45 perc 10.30 – 11.15 10 

5. 45 perc 11.25 – 12.10 20 

6. 45 perc 12.30 – 13.15 5 

7. 45 perc 13.20 – 14.05 5 

8. 45 perc 14.10 – 14.55  

 

- Felnőttképzés és gyakorlati képzés esetében a foglalkozások 14:30-tól 20:30-

ig tarthatnak. 

- Jelző csengő: minden tanítási óra vége előtt 5 perccel jelző csengő 

tájékoztatja az órát tartó pedagógust az óra közelgő befejezéséről. 

- Főétkezés céljából az iskola a tanulók és az intézmény dolgozói számára 

hosszabb időt (12.10-12.30; 20 percet) biztosít 

- A menzai étkeztetés ideje az ebédlőben: hétfőtől péntekig 12.00-tól 14.30-ig 

tart. 

- Az iskolaigazgató a rendkívül indokolt esetekben rövidített órákat és 

szüneteket rendelhet el. 

 

 


