Az intézmény nyitva tartásának rendje

(Az intézmény nyitva tartásának rendje az SZMSZ 38. oldalán található)

8.2. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje, a szolgáltatást
igénybe vevők jogai és kötelességei
8.2.1. A működés időbeli rendje
Az általános és a középiskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától 20.00 óráig, tanítási
szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az erről szóló információ az intézményi
honlapon megtalálható. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell
tartani - kivétel a rendezvény lehet. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az
intézményvezető ad engedélyt – egyedi kérelem alapján. Tanítási szünetekben ügyfélfogadás
szerdán van.
A tanítási órák megzavarása tilos. Óralátogatásra csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden
egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt.
A kötelező orvosi vizsgálatok az intézményvezető által előre engedélyezett időpontban és
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják.
A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét – a
munkaközösség-vezetők javaslata alapján – munkaterv, a tanév helyi rendje tartalmazza.
Az egyéni tanulói foglalkozások az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével 17.00
óráig tarthatók. A tanítás idejében 7.45 – 15.00-ig ilyen célra helyiséget igénybe venni nem
lehet.
Az óvoda nyitva tartása, munkarendje
Hétfő – Péntek: reggel 7.00 órától – délután 17.00-ig.
A szülők kérésére reggel 6.30 órától – 7 óráig, illetve 17 – 17.30 óráig ügyeletet biztosítunk.
Szülői igény esetében a tagintézmény-vezető a gyermekek felügyeletének ellátását munkaidő
átszervezésével biztosítja.
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
Intenzív nevelési –fejlesztési szakasz (szeptember 1-től május 31-ig), mely időszak alatt a
gyermekek részére a nevelési program szabályozásának megfelelve foglalkozásokat
szerveznek.

Nyári élet (VI. 1.-VIII. 31-ig), mely idő alatt az óvodai csoportok összevontan, szervezett
foglalkozások nélkül működnek.
Nyáron az óvoda 4 hétre bezár. Ekkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása,
karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A nyári zárás időtartamáról a szülőket legkésőbb minden év 02.15-ig a faliújságon keresztül
értesítjük. A szülő kérésére a gyermeket az erre kijelölt másik óvodában kell elhelyezni.
A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal ügyeletet kell tartani a szülők halaszthatatlan
hivatalos ügyeinek intézése érdekében szerdánként 8-12 óra között.
Heti nyitva tartás: Az óvoda hétfőtől péntekig, heti 5 napos hétfőtől-péntekig munkarenddel
tart nyitva. Az ettől eltérő nyitva tartást – indokolt esetben, előzetes kérelem alapján - a
tagintézmény vezetője az intézményvezető felé kezdeményezheti.
Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést a tagintézmény vezetője
engedélyezi.
Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka nyitja. A bejárati ajtók nyitva illetve zárva
tartását a csoportok napirendje határozza meg, melyet minden nevelési év elején az éves
munkatervben rögzítünk és a szülőkkel az első szülői értekezleten, illetve a szülői hirdető
táblán ismertetünk. A hivatalos ügyek intézése a tagintézmény vezetői irodában történik.

