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Ügyeleti rend szabályzata
Az iskolában a tanulóknak reggel 7-től du. 17-ig biztosítunk felügyeletet.
A reggeli, 7 órás ügyeletes pedagógus az aulai bejárónál fogadja a gyerekeket és neveli a köszönésre, a sapka levételre, teszi ezt 7.30-ig, amikor leváltja itt őt a 7.30-as ügyeletes pedagógus.
Ekkortól a 7 órás ügyeletes az aulában a gyerekek között ügyel.
Szüneti rend a téli és sáros-esős időszakban:
1. szünetben alsósok tízóraiznak, felsősök az aulában vannak
2. szünetben alsósok az első udvaron, felsősök tízóraiznak vagy aulában maradnak
3. szünetben alsósok az első udvaron, felsősök a díszburkolaton
4. szünetben alsósok az első udvaron, felsősök a díszburkolaton
5. szünetben alsósok az első udvaron, felsősök a díszburkolaton
6. szünetben alsósok az első udvaron, felsősök a díszburkolaton
1. számú ügyeletes pedagógus: díszburkolat
2. számú ügyeletes pedagógus: első udvar
3. számú ügyeletes pedagógus: folyosók + aula
6. számú ügyeletes pedagógus: díszburkolat, első udvar között
Akiknek vége az órájuknak (4.-5.-6. órák után is), vagy a kijelölt napközis pedagógussal, vagy a
tanulószobás pedagógussal vannak szüneti rendnek megfelelően. Senki nem maradhat bent, azzal a
’címszóval', hogy neki már nem lesz több órája.
Természetesen, ha az időjárás olyan, hogy bent kell lenni, akkor bent maradunk, a felsősök az aulában, alsósok a termük előtti folyosón.
(A felsősök nem maradhatnak ekkor sem a folyosói padokon!)
Kabátot fel kell venni a gyerekeknek, amikor kimennek az udvarra, illetve átmennek testnevelés
órára, különben osztályfőnöki figyelmeztető kerül beírásra az ellenőrzőbe. (Ezt iskolagyűlésen
többször kihirdettük!)
Minden kedves pedagógus kollégámat kérem, hogy az elfogadott nevelési elvekre tanítsuk, neveljük tanítványainkat, hogy szokássá váljon az!
A tanulóknak legkésőbb 7:45-ig kell megérkezniük az iskolába illetve a tanterembe. Háromszori
késés ellenőrzőbe beírást von maga után.
Reggeli gyülekező jó idő esetén, a belső udvaron, rossz idő esetén az aulában történik.
Az aulai gyülekezés esetén a bejárat és a büfé előtti részt szabadon kell hagyni sorakozónál.
A tanítási órák kezdete előtt az alsós osztályoknak az udvaron / aulában kell sorakozniuk. A felsős
osztályok becsengetéskor sorakozás nélkül az osztálytermekhez mennek, ahol a mindenkori hetes
tart rendet a sorakoztatásnál, amíg a pedagógus meg nem érkezik.
A reggeli sorakozás a felsős évfolyamokra is vonatkozik az aulában.
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Az iskolában egyidejűleg 4 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra, illetve a második szünetben 5 fő:
Jó időben:

1. számú ügyeletes: hátsó udvar
2. számú ügyeletes: első udvar
3. számú ügyeletes: folyosók + aula
4. számú ügyeletes: alsós tantermek
5. számú ügyeletes: ebédlő
6. számú ügyeletes: hátsó udvar, pálya

Rossz időben:

1. számú ügyeletes: aula
2. számú ügyeletes: alsó szint
3. számú ügyeletes: felső szint
4. számú ügyeletes: alsós tantermek
5. számú ügyeletes: ebédlő
6. számú ügyeletes: földszint, aula

Jó idő esetén a tanulóknak mind reggel, mind az óraközi szünetekben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az 1. számú ügyeletes pedagógus dönti el, hogy benti vagy kinti a szünet.
Az első szünetben az alsósok tízóraiznak, ekkor a felsősök az aulában / első udvaron tartózkodhatnak.
A második szünetben a befizetett felsősök tízóraiznak az ebédlőben.
Rossz idő esetén: a felsősök az aulában tartózkodnak, az alsósok a folyosókon vannak a termük
előtti szakaszon.
Őszi szünettől-tavaszi szünetig az 1. szünet aulai szünet a felsős osztályoknak.
Ebédelés 11:40-től folyamatosan: először az elsősök, majd a többi alsós, végül a felsősök, a beosztásnak megfelelően. A 6. óra utáni 20 perces szünetben először azok a tanulók ebédeljenek, akiknek 7.-8. órájuk is lesz.
A sportpályára kinti szünetekben az mehet be, aki labdát hoz, illetve 1 fő játszótárs mehet be vele.
A pályán étkezni nem lehet, az első udvaron labdázni tilos. A pályára sportcipőben vagy lapos
cipőben menjünk, vigyázva a pálya burkolatára.
Az ügyeletes pedagógusok a gyerekek között legyenek és ügyeljenek a rendre. Az ügyeletes nevelők kötelesek felügyelni és ellenőrizni - a rájuk bízott épületrészben, udvaron - a tanulók magatartását az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, és a balesetvédelmi szabályok betartását. Az
ügyeletes nevelők felelősségi területét az ügyeleti beosztás tartalmazza. A csengetést követően az
ügyelő tanárok hagyják el utoljára a rájuk bízott iskola – vagy épületrészt.
Sorakozónál az első udvaros ügyelő pedagógus engedi fel a bejárati ajtónál a sorakozó osztályokat
(1.a-4.b), a hátsó, és pályaügyelő pedagógus a sorok között a várakozást segíti és biztosítja.
A 3. számú ügyeletes az aulában segíti a rendezettséget.
Az első udvaron a 4. szünetig az ügyeletes tanár felügyeli a rendet, különös tekintettel a padok
használatára és a kavicságy állagának megőrzésére is figyel. Az 5.-6. szünetben a DÖK vezetők is
segítik az első udvari ügyeletet.
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Ne engedjük, hogy a korláton üljenek, a rámpán ne szaladgáljanak, mert balesetveszélyes. A rámpán kerékpárokat csak tolni lehet, kerékpárra ülni az udvar egész területén balesetveszélyes, és
tilos.
Az ebédlőben az 1. szünetben az ügyelő pedagógus és pedagógiai asszisztens feladata, hogy a tízóraizás rendben történjen, az osztály együtt hagyja el az ebédlőt. Az ebédlőben csak étkező gyerekek
tartózkodhatnak! A 2. szünetben a felsősök tízóraiját a pedagógiai asszisztens felügyeli és az aulai
ügyeletes segíti. Az a tanuló, akinek nincs befizetve a tízóraija, az aulában vagy az udvaron fogyaszthatja el az otthonról hozott vagy büfében megvásárolt ennivalóját.
Az aulai ügyeletes lefelé menetben leküldi a folyosóról a felsős tanulókat. Becsengetésnél az aulában ügyel a bejövetelre és az emeletre való feljutásra. A benti ügyeletes pedagógus munkáját a
8. évfolyamos tanulói ügyeletesek segítik, akiket a mindenkori DÖK vezető jelöl ki a posztjára.
A felső tagozatos tanulók az órák közti szünetekben a táskájukat a folyosón hagyják, majd az időjárásnak megfelelően udvarra / aulába mennek le.
Azok a tanulók, akiknek a legfelső szinten, a számítástechnika teremben lesz órájuk vagy a
könyvtárban, táskájukat felvihetik, de az emeletre becsengetés után csak tanári irányítással vonulhatnak fel. Akiknek testnevelés órájuk következik, táskájukat az aulában lévő padokon hagyják.
Azok a tanulók, akik úszni mennek, iskolatáskájukat a folyosói szekrényeikbe rakják.
A reggeli időszakban 7.57-ig lehet a büfében vásárolni.
A kerékpárral érkező diákok a sportpálya felöli kiskapun, tudják a kerékpárjukat a tárolóba lerakni,
ami 8 óráig van nyitva. Kerékpárral közlekedésről szülői tájékoztatást, minden tanév szeptember
15-ig le kell adni az osztályfőnöknek.
Az iskolában portaszolgálat működik, a tanítási órák alatt 8 – 16 – óráig az udvari kaput zárva tartjuk, azt csengő jelzéssel nyitják ki. (portás, udvaros)
A tanuló az iskola épületét a mindenkori tanév szeptember 20-ig leadott, intézményvezető által
engedélyezett szülő által kitöltött hivatalos kikérővel hagyhatja el. A kikérőt a tanulónak kötelessége magánál tartani, az első udvari pedagógusnak megmutatva hagyhatja el az iskola területét.
12 órától az első udvaron ügyelő pedagógus, minden szünetben a kapu előtt tartózkodjon, a kikérőket ellenőrizve engedje ki a tanulókat. A 7. és 8. óra után a tanulókat az órát tartó pedagógus kíséri
le, a kikérőket ő ellenőrzi. Aki nem rendelkezik kikérővel, az a tanítási órák után a délutáni irányított tanulásra megy.
A beszoktatási időszakban (szeptember végéig) az elsősöket és az ötödikeseket az osztályfőnökök
felügyelik minden szünetben. A sorakozónál az ő irányításával vonulnak fel az osztálytermekbe.
Kikérővel rendelkező tanulót a szülő korábbi időpontban is elviheti, de csak szüneti időben.

Kérek mindenkit, e szabályok betartására, betartatására!
Szeged, 2015. november 06.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató
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