Nyitvatartási rend, jelentősebb rendezvények, események időpontja
Óvoda:









A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig.
A tanév meghatározása: szeptember 1-jétől június 15-ig.
A nevelés nélküli munkanapok száma öt.
Nyári zárás ideje: július-augusztus (5 hét) az intézményvezetés döntése határozza meg.
Az iskolai őszi, tavaszi és egyéb szünetek időtartama alatt az óvoda a
gyermeklétszámtól függően összevont csoporttal működik. Az iskolai szünetek ideje
alatt az óvoda zárva tart, ha szülők nem igénylik az óvodai elhelyezést. (Min: 10%)
Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 17-ig.
Az óvoda kapuja zárva van: Naponta 9-15 óra között.

Iskola:















Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 00
óráig van nyitva. Ettől eltérő időben az intézményvezető engedélyével, a házmester
felügyelete mellett lehet az épületet nyitni, zárni.
A tanulók reggel 7 00 – tól az épület aulájában gyülekezhetnek és tartózkodhatnak, az
osztálytermeket és szaktantermeket a folyosók nyitása után foglalhatják el 7 30 – tól.
A főépülten belül a napközbeni közlekedés a két szint között a szülők és tanulók
számára az oldalsó lépcsők, és az épületszárnyakat összekötő folyosók használatával
történik, melynek rendjére az iskolai portás ügyel.
A jelző csengőre minden tanuló köteles a következő tanóra helyszínére a bevonulást
megkezdeni és a felszerelésüket az adott órára előkészíteni.
A tanuló napközben az iskola területét el nem hagyhatja, csak az osztályfőnök, az
osztályfőnök helyettes, az intézményvezető, vagy intézményvezető helyettes
engedélyével.
Minden hétfőn az iskola közössége reggeli áhítaton vesz részt. Jó idő esetén a
nagytemplomban, rossz idő esetén a felső tagozat hétfőn, az alsó tagozat csütörtökön a
díszteremben vesz részt a reggeli áhítaton 740-től, az aznapi csengetési rend ehhez
igazodik. A nagytemplomba való átvonulás 7 óra 30 perckor kezdődik meg az első
órát tartó pedagógus irányításával.
A tanulók az iskolai foglalkozások után az épületben és az épület udvarán nem
tartózkodhatnak. A távolsági buszra és vonatra várakozó tanulók az épület elhagyása
nélkül az intézmény aulájában és az intézmény könyvtárában 14 30 - ig tölthetik el az
időt kulturált magatartást tanúsítva.
A tornatermekben, szertárakban gyermekek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak, a
speciális szaktantermekben is csak külön rend szerint.
A tanórák közötti szünetet az időjárástól függően az udvaron, illetve a tantermekben
vagy a folyosón töltik a tanulók kulturált játékkal, viselkedéssel.

