
NYITVA TARTÁSI REND 

/a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 23. § (1) bekezdés e) pontja/ 

 

Gimnázium 

Az iskola nyitva tartása: a portaszolgálat hétköznapokon 6:00 – 22:00 óra között működik. 

Iskolánkban 0-24 órás portai ügyelet van hétvégén is. Az esetleges délutáni foglalkozások 

végeztével az épületet el kell hagyni. Ügyintézés az iskolatitkárságon és a gazdasági irodában 

hétfőtől péntekig 7:40-16:00 óra között. 

 

A könyvtár hétfőtől csütörtökig 7:45 – 15:45 óra között, pénteken 7:45 –12:00 óráig  tart nyitva. 

 

A tanév rendjét az emberi erőforrások minisztere az EMMI által kiadott rendelete határozza 

meg. A szünetek kezdő és befejező napját az igazgató, az egyházi ünnepekre való tekintettel a 

Minisztérium által meghatározott időpontoktól eltérően is meghatározhatja. Az igazgató 

évközben az aktuális tanév rendjében maghatározott számú tanítás nélküli munkanapot 

engedélyezhet. 

Nemzeti, egyházi és sajátos intézményi ünnepeinket az éves munkatervben meghatározottak 

alapján tartjuk meg. 

A tanítási nap: 

 A hét öt napján, hétfőtől péntekig tanítási napok vannak. A diákok reggel 7:40-ig 

kötelesek megérkezni az intézménybe.  

 Tanítási napokon 7:45 – 13:20 óráig, illetve a tanítási órák végéig az iskolát a tanulók 

csak kilépővel vagy szülői kikérővel, szülői hozzájárulással hagyhatják el. Ha valakinek 

napközben (orvosi időpont vagy egyéb okok miatt) el kell mennie, ezt a szülőknek 

előzetesen, az ellenőrzőben kikérő formájában kell kérnie. A diákok ki- és belépésének 

ellenőrzése a portások munkaköri kötelessége. Az iskola tanári engedély nélküli 

elhagyása tanítási időben fegyelmi intézkedést von maga után. Rendkívüli, indokolt 

esetben a tanítás vége előtt az osztályfőnök vagy az iskolai védőnő, illetve az 

igazgatóhelyettesek „Kilépőt” adhatnak ki a diák számára, melyet a portán le kell 

bemutatnia. 

 Hétfőn az osztályfőnöki óra keretében 8:15 órai kezdettel az aulában hétkezdő áhítat 

van, melyen a megjelenés kötelező.  



 A tanítás a napi első óra imával kezdődik és az utolsó óra imával fejeződik be. 

 A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete és vége előtt 5 

perccel jelző csengetés hangzik el. 

 A tanórák aktuális rövidítésének rendjéről az iskola a rövidített napot megelőzően 

tájékoztatást ad.  

 A tanítási órák 45 percesek.  

 A tanítási órákkal kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatás a tanítási napot 

megelőző napon megjelenik az iskola oktatási hírekkel kapcsolatos hirdetései között. 

 

Kollégium 

A kollégium munkarendje a gimnázium munkarendjét követi. A tanulók heti öt napot töltenek 

a kollégiumban. Vasárnap az ügyeleti idő 16:00 órakor kezdődik, pénteken 16:00 órakor ér 

véget. Szükség esetén – iskolai programok függvényében – a kollégium biztosíthat a tanulóknak 

hétvégi ellátást. A szülők/gondviselők a tanítási és tanulási programok tiszteletben tartása 

mellett látogathatják a gyermekeket.  


