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 bárki, aki eredményével nem elégedett, így javítani szeretne - minden esetben a nevelő-
testület dönt a vizsgák idejéről és módjáról. 

8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK –  

8.1. A TANÍTÁSI ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK KÖZÖTTI SZÜNETEK 

 Az első óra 8 órakor kezdődik, ettől eltérni indokolt esetben az igazgató engedélyével 
lehet. 

 A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 Az órák között szüneteket kell tartani. 
 A tanítási órák és a szünetek változását a csengetési rend tartalmazza: 

 

                                                  0. óra 7:45 – 8:25 

1. óra 8.30 – 9.15 

2. óra 9.30 – 10.15 

3. óra 10.30 – 11.15 

4. óra 11.25 – 12.10 

5. óra 12.20 – 13.05 

6. óra 13.15 – 14.00 

7. óra 14.15 – 15.00 

8. óra 15.15 – 16.00 

Egyéb szakkörök, foglalkozások: tanítási órák után. 

8.2. ÉTKEZÉSEK RENDJE 

8.2.1. Tízórai: 

Tagiskolában csak a 2. szünetben, az osztályokban 

A felsős tanulók tízóraijukat az 1. és 2. szünetben az ebédlőben fogyaszthatják el, az 
alsósok a saját termükben. 

Testnevelés órák előtt csak a szünet első felében lehet tízóraizni. 

Az időjárástól függően a szüneteket a tanulók az udvaron (kivéve az 1. és a 2. szünetben, 
amikor tízóraiznak) 

  eső, hóesés esetén az aulában, illetve folyosókon töltik. 

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten sorakozva a tanterem előtt gyülekeznek és a 
pedagógus engedélyével mennek be a tanterembe, tornaterembe. 

  

























 

Házirend kiegészítése a Komplex Alapprogrammal 

A KOMPLEX ALAPPROGRAM BEVEZETÉSÉT FELMENŐ RENDSZERBEN 2. és 

5. ÉVFOLYAMON VEZETJÜK BE a 2020/2021-es TANÉV FOLYAMÁN: 

Az iskola működési rendje 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDÓPONTJA 

0. óra 7.45 -8.25 

szünet 5 perc 

1. óra 8.30- 9.15 

szünet 15 perc 

2. óra 9.30 – 10.15 

szünet 15 perc 

3. óra 10.30 - 11.15 

szünet 10 perc 

4. óra 11.25 – 12.10 

szünet 10 perc 

5. óra 12.20 - 13.05 

szünet 10 perc 

6. óra 13.15 – 14.00 

szünet 15 perc 

7. óra 14.15 – 15.00 

szünet 15 perc 

8. óra 15.15- 16.00 

 

  



 

 

Alsó tagozaton a komplex órák bevezetésével az alábbi napirend kerül kialakításra: 

 Ráhangolódás 

 tanóra 

 Tízórai szünet 

 tanóra 

 tanóra 

 komplex óra 

 ebéd 

 tanóra 

 játék, szabadidő 

 AP foglalkozás - DA - osztály keretek között 

 

A „Te órád” – fakultatív módon, egyéni elhatáro-

zás alapján (Természettudomány, angol nyelv, né-

met nyelv, művészet, sport, olvasókör) 

 Játék - strukturálatlan szabadidő, ügyelet 

 

Felső tagozaton az alprogramok és a „Te órád” bevezetése a délutáni foglalkozások keret-

ében történik: 

7. óra Alprogrami foglalkozások 

8. óra „Te órád” - Tanulás 

 

  



 

Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli fog-

lalkozásokat szervezi: 

A Komplex Alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások szervezésére ke-

rül sor:  

Alprogrami foglalkozások:  

Osztályonként minden alprogram heti egy órában a délutáni alprogrami foglalkozások 

(Testmozgásalapú alprogram [TA], Művészetalapú alprogram [MA], Digitális alapú alprog-

ram [DA], Logikaalapú alprogram [LA], Életgyakorlat-alapú alprogram [ÉA]) kerül beve-

zetésre. 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez iga-

zított, szintén délután szervezett, ún. „Te órád” foglalkozás heti 1-3 órában ajánlott.  

A „Te órád” a diák által szabadon választható, a tanuló érdeklődéséhez, az és az iskola le-

hetőségéhez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, fel-

zárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, korcso-

port, érdeklődési kör szerint stb. szervezett is.  

A mindennapos testnevelés kapcsán a Testmozgásalapú alprogram tartalmainak megvalósí-

tásával az iskolai sportkör (3 + 2 óra rendszerű) is gazdagítható, megvalósítható. 

2013. 09.01-től az egyéb foglalkozások kötelezően 16:00 óráig tartanak. Ettől eltérni a szülő 

írásbeli kérésére igazgatói engedéllyel lehet. 

Napközi otthon:  

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, - a szülői igényeket is figyelembe véve-, 

1-4. évfolyamon napközi otthonos, 5-8.évf. tanulószobai ellátást biztosítunk.  

A felvétel szempontjai:  

Jelentkezés: írásban, a megelőző tanévben május hónapban (előzetes igény) történik. 2013. 

09.01-től az egyéb foglalkozások kötelezően 16. 00 óráig tartanak. Ettől eltérni a szülő írás-

beli kérésére igazgatói engedéllyel lehet. 

Tanulószoba: 

A tanulószoba esetenként 11:45-től, de minden nap 12:40 órától és 13:35 órától 16.00 

(16:15) óráig tart. Ez idő alatt az egy óra kötelező tanulási időt „Te órád” be kell tartani. A 



 

tanulószoba kezdete és a tanítási óra befejezése közötti időszakban a tanulószobás tanulók 

meghatározott nevelőnél jelentkeznek. A folyosókon és az épületen kívül engedély és fel-

ügyelet nélkül nem tölthetik az időt. A tanulószobai és napközi otthoni idő alatt minden, az 

iskola általános rendjére vonatkozó szabály érvényes. 

Alprogrami foglalkozásokra, napközire és a tanulószobára vonatkozó további szabá-

lyok: 

1. Szülői igény esetén a napköziben az iskola a tanulók számára 16.15 óra és 17.00 óra 

között felügyeletet biztosít. 

2. Az alprogrami foglalkozásokról, napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hi-

ányzást a szülőnek igazolnia kell. 

3. A tanuló az alprogrami foglalkozásokról, napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról 

csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben 

- szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az szaktanár, osztályfőnök, igazgató 

vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

 

Szakkörök / „Te órád” 

A különféle szakkörök/„Te órád” működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök/„Te órád” jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök/„Te órád” indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figye-

lembevételével ˇ- az iskola igazgatója dönt. Szakkör vezetését - az igazgató beleegyezé-

sével - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

 


