Az iskola munkarendje

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola

Csengetési rend az iskolánkban
óra
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központi
épület

tagiskola

7.15-8.00
8.10-8.55
9.05-9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
11.55-12.40
12.50-13.35
13.40-14.25
14.30-15.15

7.15-8.00
8.10-8.55
9.05-9.50
10.00-10.45
10.55-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
13.45-14.30
14.35-15.20

a. Minden tanuló köteles a tanítás kezdete előtt tíz perccel az iskolában
megjelenni. A tanulók 7.05-től az adott tanterem előtt fegyelmezetten kell
várják az órakezdést.
b. Becsengetéskor az osztály a tanterem előtt csendben várja a tanárt. A
tanterembe csak tanári felügyelettel mehetnek be a tanulók.
c. Tanítási órák alatt a tantermi folyosókon tanuló nem tartózkodhat. Az irodai
szárnyban tanuló csak ügyintézéskor tartózkodhat.
d. Szünetben a tanteremből minden tanuló ki kell jöjjön. Szellőztetésről, a villany
lekapcsolásáról a hetes gondoskodik.
e. Lyukas órák alatt az épületet elhagyni nem szabad! (2-5. óráig) Ezt az időt
tanulásra kell fordítani, a központi iskolában a büfé előtti térségben, a
tagiskolában a nyelvi labor előtt.
f. A portához szervezett ügyelet rendfenntartó, segítő munkája közösségi
megbízatás. Minden tanuló köteles az ügyeletes tanulónak vita nélkül
engedelmeskedni.
g. Az utolsó (végzős) évfolyamosok a tanév januárjától ügyeletet nem
teljesíthetnek.
h. A tanítás ideje alatt a tanulók az épületet nem hagyhatják el.
i. A központi épületben az osztályok az adott napi utolsó tanórájuk után
szervezetten, szaktanári kísérettel hagyhatják el az iskola épületét.
j. Utolsó óra után azok a tanulók, akiknek délutáni elfoglaltsága van az iskolában
(szakkör, korrepetálás, edzés, stb.) a foglalkozás helyére kell menjenek, a
többiek elhagyják az iskolát.
k. A tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, korrepetálás, tömegsport, stb..) a
tanítás befejezése után kezdődnek. Kezdési idejét és napját a foglalkozás
vezetője határozza meg, és hozza a tanulók tudomására.
l. A hetest az osztályfőnök jelöli ki, megbízatása egy hétig tart.
m. A hetes feladatai
i. számba veszi a hiányzó tanulókat;
ii. a szükséges tanórához szükséges felszerelésről gondoskodik;
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iii.
iv.
v.
vi.

n.
o.
p.

q.

r.
s.
t.

szellőzteti a tantermet;
letörli a táblát;
biztosítja a tantermek rendjét;
órakezdés után tíz perccel az igazgatóhelyettesnek jelzi, ha nem
érkezett meg a szaktanár az órára.
Az osztálytitkárt az osztály választja. Feladatát az osztályfőnök és a
diákönkormányzat alapszabálya határozza meg.
A tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani nem szabad.
Tilos az iskolába a tanítási órák, gyakorlati foglalkozások és tanórán kívüli
foglalkozások rendjét zavaró eszközöket bevinni, tilos továbbá kép- és
hangrögzítésére alkalmas eszközöket használni az igazgató előzetes engedélye
nélkül. A mobiltelefonok használata a tanórákon tilos.
Tilos az iskolába a törvényben meghatározott tárgyakat (tiltott jelképek,
kábítószer, alkohol, tűz- és balesetveszélyes vagy fenyegetésre alkalmas
eszközöket) bevinni.
Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes
italt, kábító hatású szereket fogyasztani tilos.
Egy osztály egy tanítási napon maximum két írásbeli dolgozatot írhat. A
dolgozatokat a szaktanároktíz munkanapon belül kötelesek kijavítani.
Az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon az alkalomhoz illő ünnepi öltözékben kell
megjelenni. Az ünnepi öltözék a sötét szoknya/nadrág, fehér vagy kék
ing/blúz, iskolai kendő/nyakkendő.

A Villamos Tagiskola eltérő rendje
a. Az ebédlőbe csak ebédidőben léphetnek be a tanulók. Étkezésre a hatodik óra
utáni szünetben, illetve a tanítás végén van lehetőségük.
b. Lyukasórák ideje alatt a tanulók a nyelvi labor előtti asztaloknál kötelesek
tartózkodni, csöndben készülni az órákra.
c. Az épület bejáratánál beléptető rendszer működik. A tanulók kötelesek a
beléptető rendszert rendeltetésszerűen használni, a belépőkártyával
közlekedni. A beléptető kártyát az iskola biztosítja a tanulók számára.
Amennyiben a kártya megsérül, vagy azt a tanuló elveszti, úgy a pótlása
díjköteles. A belépőkártyát másnak átadni tilos.
d. A tagiskola folyosóin és szaktantermeiben kamerarendszer működik.
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