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Az iskola működési rendje
A tanulók fogadásának rendje (nyitva tartás)
Az iskola munkanapokon tart nyitva. A nyitvatartási idő: 6-18 óra. Eltérő nyitva
tartásra az igazgató adhat utasítást, illetve engedélyt. Tanítási szünetekben a nyitva
tartás az igazgató által tanévenként meghatározott ügyeleti rend szerint történik.
Az iskolába csak a Kossuth u. felőli kapun lehet belépni. A többi kapu zárva tartandó,
és gazdasági bejáratként kezelendő.

A tanítás rendje
A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanítási hetek száma
37. A szorgalmi idő a tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáróval fejeződik be.
A tanév helyi rendjét és a Házirendet az osztályfőnökök az első tanítási héten
ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.
A tanítás 7 óra 40 perctől 16 óra 30 percig tarthat. A tanítási órák 45 percesek. Az
óraközi szünetek 10, illetve 15 percesek.
Pedagógiai és szakmai indokoltság esetén az órák szünetek nélkül, blokkosítva is
megtarthatók. Rendkívüli esetekben az igazgató rövidített tanítást rendelhet el.
Rövidítés esetén az órák 30, a szünetek 5 percesek.
A tanév első napján a tanítás munka- és balesetvédelmi oktatással kezdődik.

A pedagógusok munkarendje:
A pedagógus tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája, illetve a tanítás nélküli
munkanapok programjainak kezdete előtt legalább 10 perccel előbb annak helyén
munkavégzésre kész állapotban köteles megjelenni. Munkából való rendkívüli
távolmaradását és annak okát legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni
az illetékes igazgatóhelyettesnek, hogy helyettesítéséről gondoskodni tudjon.

Szakkör
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével, a tanulók érdeklődésétől függően a
munkaközösség vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkör indításához
legalább 12 tanuló jelentkezése szükséges. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza
meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján folynak, erről, valamint a
szakkör látogatottságáról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a
szakkör működéséért. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a
tantárgyfelosztásban, működési feltételüket az iskola költségvetésében biztosítani kell.
A tanórán kívüli foglalkozások X. 01-től V. 31.-ig tartanak.

