A munkarenddel kapcsolatos szabályok
1. Tanítási órák, egyéb foglalkozások rendjének kialakítási szabályai
A tanév munkarendjét az ágazati miniszter által évente kiadott jogszabály tartalmazza. A
tanév helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg, és azt az iskola éves munkatervében
rögzíti.
Minden tanuló köteles a kötelező és a választott foglalkozásokon részt venni, azokon
pontosan megjelenni.
Köteles betartani a tanulmányi rendet, az iskola szabályzatainak (például házirend)
rendelkezéseit.
Köteles felkészülten, a megkövetelt felszereléssel megjelenni az órákon, részt venni az órai
munkában.
Tanórák alatt a tanulók kötelesek a tantermekben tartózkodni. Az iskola egyéb helyiségeiben,
folyosóin tilos tartózkodni a diákoknak a tanítási órák alatt.
Testnevelési órán balesetveszély miatt bármilyen ékszer, kiegészítő használata tilos. Az eseti
felmentést kérő diákok kötelesek a tornateremben tartózkodni. A gyógytestnevelésre utalt,
illetve mentesítést kapott tanulók a kijelölt helyen tartózkodhatnak.
A ruházattal kapcsolatos szabályok
A testnevelésórára kötelező felszerelést hozni. Szükség esetén melegítő viselhető. A
testnevelési tantervi követelmények teljesítésének előfeltétele, hogy a tanuló
sportfelszerelésben jelenjen meg az órákon. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz
eleget, teljesítménye nem értékelhető.
A tanuló kötelessége az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken ápoltan, tisztán,
kulturáltan megjelenni. Az ünnepélyeken sötét (kék vagy fekete) szoknya, illetve alkalmi
nadrág és fehér blúz (ing) a megfelelő viselet. Kivételt képezhet a szalagavató bál és a
ballagás.
1.1. A tanítási napok rendje
Szorgalmi időben munkanapokon az iskola épületének nyitvatartási ideje: 07 óra 30 perctől
17 óra 30 percig terjedő időszak.
Az iskolát pihenő- és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Ez alól kivétel a külön
elrendelt nyitva tartás. A fenti időponttól történő eltérést az igazgató engedélyezheti.
Elméleti oktatást 8:30- tól 15:50- ig, terjedő időszakon belül kell tartani. A gyakorlati oktatás
08 óra előtt nem kezdődhet, és legfeljebb 18 óráig tarthat.
A tanítás, a gyakorlati foglalkozás ideje alatt a tanulók az iskolát, illetve a gyakorlati oktatás
helyszínét engedély nélkül nem hagyhatják el. Indokolt esetben távozási engedélyt az
osztályfőnök, illetve a gyakorlatvezető, távolléte esetén az igazgató adhat. A tanuló
rosszulléte esetén értesíteni kell a szülőt.

1.2. A tanórán kívüli tevékenységek rendje
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli
foglalkozásokat szervez az iskola munkarendje alapján.
A tanórán kívüli foglalkozások formái:
 felzárkóztató foglalkozások
 szakmai versenyekre, pályázatokra való felkészítés
 szakkör
 tanfolyam
 diákkör, diákönkormányzat
 tanulmányi és sportversenyek
 kulturális és egyházi rendezvények
 egyéb
Az iskola tanulói bekapcsolódhatnak a versenykiírásokban foglaltak szerint a területi,
társiskolai, megyei és országos tanulmányi és szakmai versenyekbe.
A házi tanulmányi versenyek győztesei képviselik az iskolát a magasabb szintű versenyeken.
A tanórán kívüli foglalkozások, programok szervezése, előkészítése a szabadidő-szervező
feladata.
A jelentkezés előzetes felmérés alapján, a tanuló vagy a szülő írásbeli kérelmére történik. A
foglalkozások beindításához minimum 10 fős létszám szükséges.
Az intézmény területén és az általa szervezett rendezvényeken az iskola belső rendjét
biztosító szabályokat, megállapodásokat a nyári vakáció idején és a tanítási szünetekben is
meg kell tartani.
1.3. A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások közötti szünetek rendje
A tanuló joga, hogy az órák közötti szüneteket pihenéssel töltse, ezért a tanórát pontosan
becsöngetéskor kell elkezdeni, és kicsöngetéskor kell befejezni.
Az óraközi, foglalkozások közti szünetek rendje az iskolai fegyelem, a tanulói önfegyelem
fokmérője. Az óraközi szünetek célja a pihenés, a felfrissülés, ezért az órák, tanórán kívüli
foglalkozások végén a tantermet el kell hagyni. A tantermet a szünet idejére be kell zárni az
órát tartó tanárnak vagy az ő megbízása alapján a hetesnek. A tantermeket a szünetekben
szellőztetni szükséges. A szünetekben száraz időben a diákok használhatják az iskola udvarát
is. Az étkezésre az 5. órát követő 25 perces szünetben biztosítjuk.
A tanulócsoport érvényes órarendje szerinti első óra előtt 10 perccel a csoport minden tagja
jelenjen meg az iskolában.
Becsöngetéskor az osztályok, tanulócsoportok a tantermek előtt rendezetten várják a tanárt, a
tanórán kívüli foglalkozások vezetőjét, aki időben beengedi az osztályt, tanulócsoportot a
tanterembe.

Óraközi szünetek rendje, csengetési rend
Órák száma

Időtartama

Szünetek
időtartama

1.

8:30 – 9:15

10

2.

9:25 – 10:10

15

3.

10:25 – 11:10

10

4.

11:20 – 12:05

10

5.

12:15 – 13:00

25

6.

13:25 – 14:10

05

7.

14:15 – 15:00

05

8.

15:05 – 15:50

9.
10.
A napi tanítás megkezdése előtt a nagyteremben rövid ima, elmélkedés
Az ebéd 13:00 –tól 13:25 –ig tart.
A tanulói ügyintézés a titkárságon naponta a 10 és 16 óra között történik.
1.4. Nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai
Az iskola – tanítási napokon – vezetői ügyeletet biztosít az oktatás időtartama alatt. Az ezen
időn túli foglalkozások rendjéért a foglalkozást vezető szakoktató, illetve a vezetőség legalább
egyik tagja biztosítja.
A tanítás előtt és az óraközi szünetekben tanári és tanulói ügyelet működik.
Az ügyeletes tanár feladata a házirend szabályainak betartatása. A diákügyeletesek feladata a
tanári ügyelet támogatása. A diákügyeleti beosztást minden évben a diákönkormányzat és a
nevelőtestület határozza meg. A tanári ügyeleti beosztást évenként a vezetőség készíti el.
2. A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános
szempontjai
A felhasználható napok számát a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabja meg. Egy
tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a diákönkormányzat dönt. A többi tanítás nélküli
munkanapot a helyi vizsgák és a szakmai vizsgák lebonyolítására használja fel az iskola.
Amennyiben ily módon nem kerül felhasználásra valamennyi tanítás nélküli munkanap, a
felhasználásról a nevelőtestület dönt.
3. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje

A tanuló kötelessége, hogy elősegítse az iskola feladatainak teljesítését, őrizze hagyományait,
vegyen részt az iskolai kötelező tanórán kívüli programokon, az iskolai munkatervben
megjelölt ünnepélyeken, rendezvényeken.
Az intézmény épületét címtáblával kell ellátni. Az épületet a törvényi előírásoknak
megfelelően fel kell lobogózni.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, felelősöket a nevelőtestület
jelöli ki, jelzi a munkatervben, illetve az ütemtervben.
A tanulók életével összefüggő hagyományok:


farsangi bál



március 15-i megemlékezés



a nemzeti összetartozás napja június 4-én



október 23-i megemlékezés



sport nap (Szent József kupa)



karácsonyi ünnepély



ballagás



szalagavató



Szent József nap



nagyböjti lelkigyakorlat, húsvéti keresztútjárás



szentmisék

Az egyéb megemlékezések, ünnepélyek rendjét az éves ütemterv és az SZMSZ tartalmazza.
A rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések szervezése a pedagógusok munkaköri
kötelessége.
Az osztályok ünnepélyeinek, rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához a pedagógus
segítséget kérhet a diákönkormányzatot segítő tanártól.
Az iskolai rendezvényeken és ünnepélyeken az iskola főállású pedagógusai és az
oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozói kötelezően, munkaköri feladatként vesznek részt.

