
 

 

Nyitvatartás rendje 

 

 
Az Iskolaközpont Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája szervezeti és működési 

szabályzatának 9.1. pontja alapján:  

 

Általános iskola nyitvatartása:  

 Az iskola szorgalmi időben, 6,30 órától 17,00 óráig tart nyitva. Tanítási szünetek alatt, 

valamint pihenő- és munkaszüneti napokon a nyitva tartást az igazgató engedélyezi, az 

intézmény egyébként zárva tart.  

 Az iskola nevelői felügyeletet 6,30 és 17,00 óra között nyújt. Reggeli ügyelet 6,30 

órától 7,30 óráig. 7,30 órától órakezdésig, valamint az óraközi szünetekben a napi 

ügyeletes nevelő végzi a felügyeletet. A tanítás kezdete 8 óra, a tanítási órák 45 

percesek, a tanítási idő vége 15,00 óra. Az iskola tanulószobai ellátást 16,00 óráig, 

összevont ügyeletet 17 óráig biztosít.  

 A tanulóknak 16.00 óráig az iskolában kell tartózkodni. Ez alól kivétel, ha a szülő úgy 

nyilatkozik, hogy gyermeke a kötelező tanórai foglalkozások után menjen haza. Erre 

vonatkozó szülői nyilatkozattétel bármikor tehető - tanév elején és tanév közben is.  

 A szülő a tanév elején írásban nyilatkozik továbbá arról, hogy gyermeke az 

intézményből a foglalkozások befejezését követően felügyelet nélkül, egyedül mehet-e 

haza.  

 A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, az ő távollétében az igazgatóhelyettes 

engedélyével hagyhatja el az iskolát. A tanítási idő, illetve az ebédelés, a délutáni 

foglalkozás, tanulószoba után a tanulóknak el kell hagyniuk az iskolát.  

 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják.  

 A nyitvatartás ideje alatt, 7,30 órától 16,00 óráig az igazgató vagy helyettesei közül 

legalább egyik az iskolában tartózkodik.  

 Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik.  

 Tanítási szünetek alatt az iskolában irodai ügyelet csak a kijelölt napokon működik. 

Az ügyelet rendjét az igazgató állapítja meg, amely az iskola honlapján közzétételre 

kerül.  

 A tanulók munkarendjének szabályozása a Házirendben található.  

 

Alapfokú művészeti iskola nyitvatartása:  
Az általános iskolai intézmény részét alkotó intézményegység a jogszabályban meghatározott 

feladatait az azonos feladatellátási helyből adódóan egymással szorosan együttműködve, 

tevékenységüket összehangoltan látják el. Az intézmény működésének szakmai alapelveit, az 

intézményegység tartalmi együttműködését az intézmény pedagógiai programja tartalmazza, 

az éves feladatok ütemezését a munkaterv rögzíti.  

Az alapfokú művészeti iskola nyitvatartása megegyezik az általános iskola működési 

rendjével.



 

 

Kollégium nyitvatartása: 

A kollégium szorgalmi időben vasárnap 15.00 órától, péntek 16.00 óráig a nap 24 órájában 

van nyitva.  

Kollégiumunk pedagógiai felügyeletet biztosít vasárnap 15.00 órától péntek 16.00 óráig a nap 

24 órájában. A pedagógiai felügyeletet a vezetők és a nevelőtanárok, látják el az ügyeleti rend 

szerint.  

Ettől eltérő esetben az intézmény hetente ügyeleti rendet határoz meg — a diákok 

programjainak, az érdekelt iskolák munkatervének ismeretében —, melyet a munkáltató a 

helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján tesz közzé. 

Az intézmény tanítási szünetekben, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – 

tekintettel a gazdaságos üzemeltetésre – zárva tart. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre – eseti kérelmek alapján – a kollégiumvezető ad engedélyt.  

A tanítás nélküli munkanapokon akkor kell tartani pedagógiai felügyeletet, ha azt az 

intézmény tanulói közül legalább 1 tanuló számára igénylik a szülők. 

 


