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A 229/2012. (VIII.. 28.) Korm. rendeletben előírt közzétételi lista a 23. § (l) e) alapján 
tartalmazza - a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján 
a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

 

Az intézményben való benntartózkodás rendjének szabályai 
 

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók intézményben való 
benntartózkodásának rendje 

 

Az iskolát munkanapokon 6 órától 20 óráig portaszolgálat őrzi. 

 A tanulók számára a  pedagógiai felügyelet 6:30 órától 17:00 óráig biztosított. Az 
intézmény ezzel megbízott alkalmazottja 6:30 órától 7:30 óráig az iskolavezetés által kijelölt 
helyiségben fogadja a tanulókat, és felügyeli őket. Ezután a tanulók megkezdik napi tanórai 
feladataik teljesítését a házirendben foglaltaknak megfelelően. A tantermekben a tanulók csak 
pedagógus vagy pedagógiai asszisztens felügyeletével tartózkodhatnak. Kivétel eső esetén, 
amikor szünetben bent lehet lenni, ekkor a folyosó ügyeletes pedagógusa felelős a rend 
megtartásáért. A tantermeket – amennyiben tanulók vagy más jogszerűen ott tartózkodók 
nincsenek bent – be kell zárni. A kulcsokat minden nevelő az iskolavezetés rendelkezése szerint 
köteles kezelni, illetve elhelyezni. Az óraközi szünetek idején a tanulók az udvaron, eső esetén 
a folyosókon, előterekben és a tantermekben tartózkodnak, ahol felügyeletüket az intézmény 
erre kijelölt alkalmazottai gyakorolják. Az alsós osztályok az tanítók felügyeletével az 
osztálytermükben is tartózkodhatnak az óraközi szünetekben. 

A szünetek rendjét a Házirend szabályozza 

 A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás tanulókat a napközis 
nevelők/felügyelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztensek kísérik az ebédlőbe. Utolsó 
tanóra, illetve foglalkozás után a pedagógusok a további foglalkozásokon részt nem vevő 
tanulókat a portára küldik, ahol vagy várakoznak a szülő/rokon megérkezéséig vagy engedély 
esetén hazamennek. Az egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a porta előtérben várják meg a 
foglalkozást tartó nevelőt.  

 A napközis és tanulószobás tanulók 16 órakor (kivételes esetben szülői kérésre ettől az 
időponttól eltérő időben, legkésőbb 17.00 órakor) hagyják el az iskola épületét. Egyéb más 
esetben tanuló csak írásos engedéllyel távozhat a foglalkozási idő alatt az iskolából. 

 Nevelői vagy a pedagógiai asszisztensi felügyelet nélkül az iskola épületében – sem a 
folyosókon, sem egyéb más helyiségekben (kivétel eső esetén)– vagy az udvaron tanuló nem 
tartózkodhat. 

 A fent leírtaktól való eltérés az egyes tagintézményekben/intézményegységekben feltétlenül 
szükséges esetben az igazgató vagy a tagintézmény-vezető/intézményegység-vezető 
engedélyével történhet. 
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Cegléd, 2019. október 01.      Sági Anikó  
           igazgató 


