AZ ISKOLA NAPI MUNKARENDJE
(részlet a Házirendből)

1. Az első óra 715 - kor kezdődik, a nyolcadik 1425 - kor ér véget. A kötelező órákat
legkésőbb 17 óráig be kell fejezni.
2. A tanítási órák 45 percesek, amelyek után 10 perces, az első óra után 5 perces, a
harmadik óra után 15 perces szünet illeti meg a tanulókat.
Különleges esetekben az intézmény vezetője másként is intézkedhet.
3. Az óraközi szünet ideje nem rövidíthető.
4. Az óraközi szünet rendjét felügyelő tanárok és diákok felügyelik.
5. Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén.
6. Összevonható továbbá a dupla órák közül az első és második, továbbá az adott
osztály órarend szerinti utolsó két órája.
7. A szakképző iskolában a gyakorlati képzést hatvanperces tanítási órákkal kell
megszervezni. Amennyiben gyakorlat után órája van a tanulóknak, biztosítani kell a
megfelelő időt, hogy a diák odaérjen az iskolába. A gyakorlati foglalkozás 700 órától
1900 óráig szervezhető, 2 óránként 15 perces szünettel, melyek a csengetési rend
szerint részben egybeesnek az elméleti órák közötti szünetekkel.
8. A testnevelési órákat úgy kell befejezni, hogy a tanulóknak legyen elegendő idejük
átöltözni, és a következő órára előkészülni.
9. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozások) órák
megtartása után szervezhetők 1430 órától, s azokat a hét első négy munkanapján 17
óráig be kell fejezni.
10. A tanulók a tanterembe lépő és a teremből távozó tanárt, látogatót felállással
üdvözlik. A hetes jelentését állva hallgatják végig.
11. Tanulót óráról kihívni csak igazgatói vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel szabad.
12. Az információközlés eszköze a hirdetőtábla. Az itt elhelyezett jelzéseket,
véleményeket figyelemmel kell kísérni. Külső hirdetéseket csak igazgatói és
intézményegység vezetői engedéllyel lehet kifüggeszteni. A hirdetmény feleljen
meg az esztétikum követelményeinek. Hirdetés hangozhat el, az intézmény
vezetőjének engedélyével vagy utasítására, az iskolarádióban.
13. A gazdasági irodában, az iskolatitkár irodájában az ügyintézés a második szünettől,
1000 és 1200 óra között történik.
14. A tanulmányok alatti vizsgák rendje a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben
található.
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