A telephelyen működő alsó tagozatra vonatkozó szabályok
A Kántorné sétány 7. sz. épületben szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától
19 óráig tart nyitva az iskola.
A reggeli ügyelet 7-kor kezdődik az arra kijelölt teremben.
A folyosói tanári ügyelet 7.30-kor kezdődik. Addig a tanulók az ügyeleti teremben
tartózkodnak. A saját osztályukba csak 7.30-kor mehetnek be. A tanítás kezdetéig a
tanteremben tartózkodnak.
Az első szünet a reggeliző szünet. Ilyenkor a reggelire befizetett tanulók az ebédlőben
reggeliznek. Az udvarra nem lehet kimenni.
A többi szünetet a tanulók jó idő esetén az udvaron, máskor a tanteremben töltik.
Mindkét esetben tanítói felügyelettel.
A szülők csak a kapuig kísérhetik gyermekeiket. Amennyiben a szülő gyermeke
tanítójával szeretne beszélni, a portán – a tornaterem két ajtaja közötti részen – várja
meg annak érkezését. Szülő sem az osztályban, sem a folyosón nem tartózkodhat.
Legkésőbb 7.50-re mindenkinek meg kell érkeznie.
A kisiskolában váltócipő használata kötelező.
A tanítás, illetve a délutáni foglalkozások befejeződésekor – mikrofonon történt
bemondás után – a szülő a portán várja meg gyermekét.
Az iskolából a tanulókat tanítási illetve a délutáni foglalkozások ideje alatt csak a szülő
írásbeli kérésére engedjük el egyedül. Délutánonként 16-17 óráig tart az ügyelet az
arra kijelölt teremben.

A székhelyen tartózkodókra vonatkozó szabályok – 5-12. évfolyam
Az Álmos vezér tér 9. sz. épületben szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig reggel 6 30
órától 21 óráig tart nyitva az iskola. Pénteken az épület 2000 óráig van nyitva.
Az iskola intézményvezetőjével történt egyeztetés alapján az épületek (régi és új) ettől
eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.
Az iskolába a tanulók reggel 730 óra és 745 óra között érkezhetnek, és az általános
iskolások az összekötő folyosón, a gimnáziumi tanulók a gimnázium épületének
folyosóin várakozhatnak, a termekbe 7.45-kor mehetnek be. A tanulóktól elvárható
magatartás, hogy legkésőbb 7.50-re megérkezzenek az iskolába.
A tanítási órák kezdetekor a tanulóknak a tanteremben (nyitott terem esetén), vagy a
terem előtt (zárt szaktanterem esetén) kell tartózkodniuk.
Szünetekben, a gimnázium épületében a tanulók a tantermekben, vagy a folyosókon,
vagy az udvaron (jó idő esetén) tartózkodhatnak.
Az általános iskola épületében az első óra utáni szünetben reggelizhetnek a tanulók.
A 2. szünettől az udvarra kell kimenniük, rossz idő esetén vagy az osztályteremben
tartózkodhatnak a tanulók vagy a folyosókon.
A tanulók mindig annak az épületnek a rendjéhez alkalmazkodnak, ahol órájuk van.
Gimnáziumi tanulók lyukasóra alatt a könyvtár olvasótermében vagy a gimnázium

büféjében tartózkodhatnak.
A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben csak az
intézményvezető tehet.
A tanítási idő alatt az iskola engedély nélküli elhagyása fegyelmi vétségnek minősül.
Kilépőt az osztályfőnöktől vagy az intézményvezető-helyettesektől lehet kérni. A
kilépési engedélyt a portán kell leadni.
A tanulók idegeneket az iskola épületében nem fogadhatnak.
Az iskola épületében 16 óra után akkor maradhat tanuló, ha

szakköri, sportköri, tanulószobai, egyéb választott foglalkozáson vesz részt;

az iskolai könyvtárban tartózkodik;

iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében vesz részt,

tanári, osztályfőnöki engedélye van rá.
Addig maradhat, amíg ez a tevékenység tart.
Az udvaron csak tanári engedéllyel és felügyelet mellett tartózkodhatnak diákjaink,
délelőtt és délután egyaránt.
Az iskola félévente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti
rend beosztásáért az intézményvezető-helyettesek a felelősek. Az ügyeletes vagy az
ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének
megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.
Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével
lehet elhagyni.

