
A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje 

 

 

 Az iskola épületei szorgalmi időszakban hétfőtől – péntekig 6.00 – 20.00 óráig 
tartanak nyitva. Az iskola igazgatójának engedélye alapján az épületek 22.00 óráig, 
illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. 

 Ügyfélfogadás szorgalmi időszakban, munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8-16, 
pénteken 8-13 óra között van. Iskolai szünetekben az aktuális iskolai nyitva tartás 
szerint változhat. 

 Szorgalmi időben hétfőtől – péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és 
délután 16.00 óra között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az 
iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásának rendjét az évente 
elkészített vezetői ügyelet tartalmazza. 

 Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok 
miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges 
intézkedések megtételére az oktatói testület egyik tagját (munkaközösség-vezetőjét) 
kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

 Az iskolában a nappali tanrendi foglalkozásokat a helyi szabályozás alapján 
általában 8.00 és 14.15 óra között kell megszervezni, az ettől való eltérést a DÖK-
kel és a Szülői Szervezettel egyeztetni kell. Az érettségi utáni szakképző 
évfolyamokon ettől eltérő időpontban is lehet foglalkozásokat tartani. A tanítási órák 
hossza 45 perc, óraközi szünetek hossza 5 -10- 15 perc. 

 Az esti képzésben 14.30 és 20.00 óra között szervezhetők foglalkozások. 

 Az iskolában reggel 7.30-tól és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. 
Az ügyeletes oktató köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók 
magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 
szabályok betartását ellenőrizni. 

 A 9-10-11-12. évf. (nem nagykorú) tanulói a tanítási órák idején csak a szülő 
személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén a helyettes 
osztályfőnök, ill. az igazgatóhelyettes), engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 
Lyukasóráikat a tanulók az aulában vagy az udvaron tölthetik, tanítási óra közben 
az emeleti folyosókon nem tartózkodhatnak. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokat 13.30-tól 18.00 óráig kell megszervezni. Ettől 
eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

 Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári 
irodában történik 7.30 – 8.00, a hivatalos óraközi szünetekben és 13.30-tól 15.00 
óráig. 

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg és azt a 
szünet megkezdés előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. A nyári 
szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. 

 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 
ügyet intézők tartózkodhatnak. Kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező 
személyek, bérlők, stb. 

 
 


