5. A nyitvatartás rendje, a tervezett jelentősebb iskolai események, rendezvények

Nyitva tartás
Főépület
Az iskola épülete hétköznapokon, illetve tanítási napokon reggel 7:00 óra és délután 17:00
óra között tart nyitva. Hétvégén, illetve ünnepnapokon az iskola épülete zárva tart. A hivatalos
nyitvatartási időn túl az igazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján lehet az iskolát nyitva tartani.
A nyitvatartás ideje alatt felnőtt felügyeletet biztosítunk a diákok számára. 8:00 óra és 16:00
óra között az iskola igazgatója, vagy igazgatóhelyettese az iskolában tartózkodik. A fennmaradó
időben reggel az ügyeletes nevelő, délután a foglalkozást tartó nevelő felelős az iskola működési
rendjéért.
Telephely
A telephely bérelt épületében az iskola termei hétköznapokon, illetve tanítási napokon
reggel 7:30-tól a tanítási órák végéig tartanak nyitva. Hétvégén, illetve ünnepnapokon az iskola
termei zárva vannak. A hivatalos nyitvatartási időn túl az igazgatóval történt előzetes egyeztetés
alapján lehet a termeket nyitva tartani.
A nyitvatartás ideje alatt felnőtt felügyeletet biztosítunk a diákok számára. Az iskola
működési rendjéért az ügyeletes nevelő, délután a foglalkozást tartó nevelő felelős.
A belépés és benntartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban állók részére
Főépület
Az intézménnyel tanulói, alkalmazotti, ill. egyéb munkaviszonyban állók szabadon
beléphetnek az iskola épületébe. A belépés a főbejáraton, vagy a hátsó udvari kapun át történik. A
főbejárat az iskola teljes nyitva tartási ideje alatt nyitva van. A hátsó udvari kapu reggel 7:00 órától
8:00 óráig, majd délután 15:30 és 17:00 óra között van nyitva.
Az iskola tanulói az első tanítási órájuk kezdete és az utolsó tanítási órájuk vége között csak
rendkívüli ügyeletes tanári vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét. A 18.
életévüket betöltött tanulók szülői és igazgatói engedély birtokában esetleges lyukasórájuk
időtartamára elhagyhatják az iskolát.
A délutáni tanulószobai foglalkozások benntartózkodási rendje:
Az iskolát a fölső tagozatra járóknak az alábbi időpontokban lehet elhagyni:
• a délelőtti tanítás végén, az utolsó tanóra után
• ebéd után
• 15:00 órakor
• 16:00 órakor
A tanulószobai foglalkozás órái az órarendben szerepelnek, óra közben nem lehet az iskolából
távozni. A szülő minden tanév szeptember 4-éig írásban nyilatkozik arról, hogy gyermeke meddig
kíván délután az iskolában tartózkodni.

A tanítási órák közötti szünetekben tanári ügyelet működik
•
az emeleti folyosón
•
az udvaron
Az ügyeleti rendet minden tanév elején az órarendhez igazodva az igazgatóhelyettes készíti el. Az
ügyeletes nevelők feladatai, hogy ügyeljenek
•
a házirendben előírtak megtartására
•
az iskola rendjének, tisztaságának megóvására
•
az iskola tulajdonának megóvására
•
a diákokat óvó, védő rendelkezések megtartására
•
az iskola etikai kódexének megtartására
A dolgozók benntartózkodását a jelenléti ív tartalmazza, ezért be- és kilépéskor mindenki
följegyzi az időpontot és a följegyzését aláírja.
Az iskola udvarára gépkocsival behajtani és ott parkolni nem lehet. Az iskola dolgozói és
tanulói az iskola udvarán, illetve az iskolaépület előtt kijelölt helyen tárolhatják a kerékpárjukat. A
kerékpárok megőrzéséért az iskola nem vállal felelősséget.
Az intézmény vezetői a vezetői ügyeleti rend szerint tartózkodnak az iskola területén.
Telephely
Az intézménnyel tanulói, alkalmazotti, ill. egyéb munkaviszonyban állók szabadon
beléphetnek az iskola termeibe. Az épületben más hivatalok illetve irodák is működnek, ezért a
folyosókon idegenek is tartózkodhatnak.
Az iskola tanulói az első tanítási órájuk kezdete és az utolsó tanítási órájuk vége között csak
rendkívüli ügyeletes tanári vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét. A 18.
életévüket betöltött tanulók szülői és igazgatói engedély birtokában esetleges lyukasórájuk
időtartamára elhagyhatják az iskolát.
A tanítási órák közötti szünetekben tanári ügyelet működik.
Az ügyeletes nevelő feladata, hogy ügyeljen
•
a házirendben előírtak megtartására
•
az iskola rendjének, tisztaságának megóvására
•
az iskola tulajdonának megóvására
•
a diákokat óvó, védő rendelkezések megtartására
•
az iskola etikai kódexének megtartására
A dolgozók benntartózkodását a jelenléti ív tartalmazza, ezért be- és kilépéskor mindenki
följegyzi az időpontot és a följegyzését aláírja.
A belépés és benntartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban nem állók részére
Főépület
Az intézménnyel alkalmazotti, ill. egyéb jogviszonyban nem állók részére biztonsági
okokból az alábbi módon szabályozzuk az intézmény látogatását:
•
a szülők és hozzátartozóik a gyermekeket bekísérhetik az iskola aulájáig
•
a foglalkozások végén az aulában vagy a belső udvaron várakozhatnak a gyermekekre
•
szülői értekezletek, fogadóórák és nyílt napok ideje alatt az iskola a szülők számára
szabadon látogatható

Az idegenek belépésének és benntartózkodásának rendje
Ügyintézés céljából érkezők
Az iskolát bármilyen ügy intézése céljából fölkereső idegeneket tábla irányítja a földszinti
gazdasági irodába, ahol az ügyintézést megkezdhetik. A keresett személyt az iskolatitkár értesíti,
addig a vendég az aulában várakozhat.
Az iskola helyiségeit megállapodás szerint használók
A tanítási időn kívül az iskola lehetőséget biztosít külső szervezeteknek, személyeknek arra,
hogy megállapodás alapján használhassák az iskola egyes helyiségeit. Az ő benntartózkodásuk ideje
alatt az iskola nyitva tartásáról a kisegítő dolgozó (takarító) gondoskodik.
A diákokra várakozók
Akik nem intéznek ügyet az iskolában, csak várakoznak valakire, nem tartózkodhatnak az
iskola területén.
Telephely
Idegenek nem tartózkodhatnak az iskola termeiben. Szülők nyílt nap, fogadóóra vagy szülői
értekezlet esetén tartózkodhatnak az iskola kijelölt termeiben.
A belépés és benntartózkodás rendje az iskola tornacsarnokában
A termet naponta az első foglalkozás megkezdése előtt 30 perccel nyitjuk, és az utolsó
foglalkozás befejezése után 30 perccel zárjuk. A nyitva tartás ideje alatt a tanulók szabadon
beléphetnek a csarnok területére. A nyitva tartás ideje alatt felnőtt felügyeletet biztosítunk.
A foglalkozások megkezdéséig, valamint tanórák szüneteiben a diákok az öltözőben vagy a
folyosón tartózkodhatnak.
Az iskola tanulói az első tanítási órájuk kezdete és az utolsó tanítási órájuk vége között csak
rendkívüli ügyeletes tanári vagy szakmai tanári engedéllyel hagyhatják el a csarnok területét.
A gyerekek szülei, kísérői az előtérben tartózkodhatnak.
Tanítási időn kívül az iskola lehetőséget biztosít külső szervezeteknek, személyeknek arra,
hogy megállapodás alapján használhassák az iskola tornacsarnokát. Az ő benntartózkodásuk rendjét
szerződésben szabályozzuk.
A tanév rendje, fontosabb tervezett események
A tanév első napja:
2017. szeptember 1.
A tanév utolsó napja: 2018. június 15.
Tanítás nélküli munkanapok:
A szünetek időpontja:

2017. március 13. 14. 16. és 17.
őszi szünet: 2017. október 30 – november 3.
téli szünet: 2017. december 27 – 2017. január 2.
tavaszi szünet: 2018. március 29 – április 3.

Emléknapok és megemlékezések időpontja:
2018. február 25. (kommunista diktatúrák áldozatai)
2018. március 10. (1848. március 15.)

2017. október 6. (1849. október 6.)
2017. október 21. (1956. október 23.)

2018. április 28. (holocaust emléknap)
2018. június 4. (nemzeti összetartozás)
Hagyományos iskolai rendezvények időpontja:
tanévkezdő tábor
tanévnyitó ünnepély
diákközgyűlés két alkalommal
iskolagyűlés negyedévenként
regionális összművészeti kiállítás és bemutató
karácsonyi koncert
szalagavató ünnepély
a magyar kultúra napja
farsang , Pancake-day
a költészet napja
támogatói bál
ballagási ünnepély
a diákönkormányzat napja
tanévzáró ünnepély
az érettségi bizonyítványok ünnepélyes kiosztása
Nevelőtestületi értekezletek időpontja:

Szülői értekezletek és fogadóórák időpontja:

Iskolai nyílt napok időpontja:

2017. augusztus 31. – szeptember 1.
2017. szeptember 1.
2017. december 22.
2017. június 14.
2017. október 16.
2017. december 22.
2018. április 9.
2017. december 8.
2017. december 22.
2018. január 13.
2018. január 22.
2018. február 13.
2018. április 11.
2018. április 21.
2018. május 4.
2018. június 14.
2018. június 15.
2018. június 22.

2018. augusztus 24. nevelőtestületi nyitóértekezlet
2018. február 2. félévi nevelőtestületi értekezlet
2018. június 25. évzáró nevelőtestületi értekezlet
havonta, ill. szükség szerint munkamegbeszélés
hetente, ill. szükség szerint vezetői megbeszélés
szeptember 15-éig első szülői értekezlet
2017. november 15. fogadóóra
2018.február 9-éig második szülői értekezlet
2018. április 11. fogadóóra

2017. november 23.
2018. január 9.

A NETFIT felmérő vizsgálat időpontja: 2018. január 8. és május 31. között
Nyári ügyelet időpontja: 2018. július 1. és szeptember 1. között minden szerdán 8:00-12:00

