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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Nyitva tartás és gyülekezés
Az iskolába, óvodai csoportba érkezés, az épületben tartózkodás szabályai:
A tanulók az Általános Iskolában tanítási órára, ill. a Szakiskolában elméleti oktatásra 7.00
órától-7.50 óráig kötelesek beérkezni.
A Szakiskolai gyakorlati oktatásra 6.50 órától- 7.00 óráig kell megérkezni. Az iskolába
érkezés legkorábbi időpontja 6.50. A tanítás kezdetéig idejüket eszközeik előkészítésével, az
órai munkára való felkészüléssel töltik el.
Az óvodai csoportban 7.00 órától 17.00 óráig tartózkodhatnak a gyermekek.
Gyulai Pánczél Imre Tagintézményünkben az iskola napirendje
7.00 – 7.45 Ügyelet az iskola aulájában
7.45 – 7.55 A tanteremben felkészülés a tanórára
7.55 – 8.00 Reggeli, közös tájékoztató
8.00 – tól
Órarend szerinti tanítás
A tanulók a tanítási idő alatt, illetve az óraközi szünetekben az iskola területét csak felnőtt
kíséretével hagyhatják el. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a
tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Az iskola épületében és a hozzá tartozó
területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.
A tanuló tanítási idő alatt (elméleti és gyakorlati oktatásra is vonatkozóan) az iskola épületét
nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli
kérésére, az osztályfőnök/intézményvezető helyettes/intézményvezető/tagintézményvezető
írásos engedélyével lehetséges.
A kerékpárral érkező tanulók az általános iskolában az utcai, a szakiskolában az udvari
kerékpártárolót használják.
A szülők gyermekeiket a porta előteréig kísérhetik, kivéve az autizmussal élők, értelmileg
akadályozottak és az óvodás gyermekek szülei. A gyulai Pánczél Imre Tagintézményünkben
kiegészítve mindez a fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevőkkel. Ettől eltérést egyedi
esetekben, a gyermek állapotától függően az osztályfőnök engedélyezhet.
A támogató szolgálatok által hozott tanulókat a pedagógusoknak mindenkor át kell venniük.
Az általános iskola épületének elhagyásakor a tanulókat a pedagógusok, illetve a pedagógiai
asszisztensek szervezetten engedhetik ki.
Tanítási órák, illetve tanórán kívüli foglalkozások után tanulók az iskola épületeiben csak
további tanári, asszisztensi felügyelet mellett maradhatnak.
A tanuló csak az intézmény vezetője által kiállított és aláírt igazolással maradhat távol a
délutáni foglalkozásokról.
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Csengetési rend, a szünetek rendje
A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. Az
elméleti tanórák 45, a gyakorlati foglalkozások 60 percesek. Óra és szünetrövidítést
rendkívüli esetekben az intézményvezető/tagintézményvezető rendelhet el. A rövidített órák
csengetési rendjét az intézményvezető határozat formájában hirdeti ki.
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Általános Iskola
8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50- 12:35
12:40- 13:25
14:00-14:40
14:45-15:25

Szakiskola: elméleti
oktatás
7:10- 7:55
8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50- 12:35
12:40- 13:20
13:25- 14:05
14:10- 14:50
14:55- 15:35

Szakiskola: gyakorlati
oktatás
7:00- 8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

A tanítási órák és a foglalkozások
-az általános iskolában 8.00 -16.00-ig, a szakiskolában 7.10 – 16.00-ig tartanak
-a gyakorlati foglalkozások 7.00-kor kezdődnek
-a gyakorlati és elméleti oktatás óráinak időtartama különbözik; a gyakorlati órák között egy
alkalommal 20 perc szünet a törvény által előírt módon biztosított; a főétkezésre fordított
szünet időtartamát az órarend tartalmazza
-a tanítási órák a 6. óráig 45, ezt követően 40 percesek; a szakmai gyakorlati órák 60
percesek, ettől eltérni a tanulócsoportok sajátos tanulási, terhelhetőségi készültségükhöz
igazodóan, a pedagógus döntése alapján lehetséges, biztosítva minden esetben a tanulók
felügyeletét
-az általános iskolában 7.50-től, azaz a jelző csöngetés után kötelező a tanteremben
tartózkodni

