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Nyitvatartás és csengetési rend 

2022/2023 

 

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSI RENDJE 

 

Szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 21:00-ig tart 

nyitva az iskola. 

Hétvégén (szombat, vasárnap, ill. munkaszüneti nap), ha nincs rendezvény, zárva van az intézmény. 

A tanítási szünetekben az iskola zárva tart, a nyári szünet idején pedig szerdai munkanapokon 8-12 óra 

között tartunk ügyeletet. 

Rendezvényekre egyedi kérelem alapján lehet engedélyt kérni az iskola igazgatójától. 

Katasztrófahelyzetben a fenntartó rendkívüli nyitva tartást rendelhet el. 

 

AZ ISKOLA MUNKARENDJE ÉS CSENGETÉSI RENDJE 

 

Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdődik. Minden diáknak legkésőbb a tanítás kezdete előtt 20 perccel kell 

megérkeznie az iskolába, mivel a 7 óra 40 perctől 8 óráig tartó „Csendes percek”- en minden tanulónak 

kötelessége részt venni.  

A tanítási órák időtartama 45 perc.  

A tanítás ideje alatt a tanuló nem hagyhatja el az intézmény területét! Kivételes esetben, a szülő írásbeli 

kérelmére vagy az osztályfőnök iskolavezetésnek történő bejelentése után, meghatározott céllal és időre a 

tanuló kiléphet az intézmény területéről.  

Iskolánk csengetési rendje (3-8.o.):     Iskolaotthon csengetési rendje:  

1. óra: 8:00 -8:45       1. óra: 8:00 – 8:45  

2. óra: 8:55 -9:40       2. óra: 8:55 -9:40  

3. óra: 10:00 -10:45       3. óra: 10:00 -10:45  

4. óra: 10:55 -11:40       4. óra: 10:55 -11:40  

5. óra: 11:50 -12:35       5. óra: 11:40 -12:25  
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6. óra: 12:45 -13:30       6. óra: 12:30 -13:15  

7. óra: 13:35 -14:20       7. óra: 13:25 -14:10  

8. óra: 14:20 -15:05  

9. óra: 15:15 -16:00 

 

A tanítási órák védettek, csak rendkívül indokolt esetben lehet azokat megzavarni.  

A délutáni foglalkozások – az ebédhez és pihenőidőhöz igazodva –változó időpontban kezdődnek és 

fejeződnek be. 

Rendkívüli esetekben az iskola igazgatója dönthet úgy, hogy rövidített órák megtartásával engedélyezi a 

tanítást egy-egy napon. Intézményünkben ilyenkor 35 percesek a tanítási órák, a szünetek pedig 5 percesek, 

kivéve a tízórai szünetet, amely 10 perces.  

 

Iskolánk csengetési rendje rövidített órák tartása esetén: 

1. óra: 8 00 - 8 35  

2. óra: 8 40 - 9 15 

3. óra: 9 25 – 10.00 

4. óra: 10.05 - 10.40 

5. óra: 10.45 – 11.20 

6. óra: 11.25 – 12.00 

7. óra: 12.05 – 12.40 

Az óraközi szünetek rendje 

A tanórák között szünetet kell tartani. Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, kivétel a második szünet, 

amely 20 perces, valamint a 6. és 7. óra közötti szünet, amely 5 perces. 

A második szünetben fogyasztják el a tanulók tízórait.  

A szüneteket jó idő esetén a szabad levegőn, ha az időjárás nem engedi, a folyosón, tantermekben kell 

tölteni. 


