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IDŐTARTAMÁRA 

 

Módosul 

1. Az iskola működési rendje 

Az iskola nyitva tartása  

A tanítási órák, foglakozások, valamint az órák, foglalkozások közötti szünetek 

időtartama  

A benntartózkodás rendje 

 A tanulóknak lehetőleg 6:30 és 7:45 között, illetve az első tanóra előtt 15 perccel kell az 

iskolába megérkezniük. 

 Kötelező a kézfertőtlenítés: 

- iskolába lépéskor a bejáratnál 

- ebédlőbe lépés előtt 

- informatika terembe lépés előtt  

 7: 15-ig a tanulók az aulában tartózkodhatnak, majd a saját termeiben várják a tanóra 

kezdetét. 

 Csak a bontott nyelvi órákon mennek más terembe, minden más tanórát a saját 

tanteremben kell tartani. 

 Minden iskola használónál kötelezően tartson magánál maszkot. 

 Az intézmény közösségi terein (folyosón, aulában) az előírt egészségügyi távolságok nem 

tarthatók, ezért a dolgozók, pedagógusok és diákok számára maszk használat kötelező! 

Tanteremben, tanórán a maszkot nem kell viselni.  

 A szülők a gyermekeiket az iskola kapujáig kísérhetik, az elsősöket a bejáratig. Szülő az 

épületbe csak indokolt esetben, előre egyetetett időpontban, maszk használatával 

tartózkodhat. 

2. Csengetési rend: 

0. 7:10 - 7:50  tanóra 

1. 8.00 - 8.45  tanóra 

2. 8.55 - 9.40  tanóra 

3. 9.55 - 10.40  tanóra 

(udvari szünet) 

4. 10.55 - 11.35  tanóra 

5. 11.45 - 12.30  tanóra, ebédidő, szabadidő tevékenység 

 12.30 - 12.45  ebédsáv 1. (felső) 

6. 12.45 - 13.30  tanóra 

 13.30 - 13.45  ebédsáv 2. (felső) 

7. 13.45 - 14.25  tanóra, önálló tanulás, napközi 

8. 14.30 - 15.10  tanóra, önálló tanulás, napközi 

9. 15.20 - 16.00  tanóra, önálló tanulás, napközi 



 

 

 

3.Ebédeltetés rendje: 

 Azonos asztaloknál csak ugyanannak az osztálynak a tanulói foglalhatnak helyet 

 Saját étel melegítése, hűtőben tárolása csak indokolt esetben, (ha az étkezést biztosító 

nem tudja vállalni a speciális étrend elkészítését) külön engedéllyel lehetséges. 

 Az ebédre várakozásnál egy osztály állhat sorban, a többi jó idő esetén a kisudvarban, 

rossz idő esetén a büfé előtt, és az aulában várakozik.  

 

4. Szülői értekezletek, fogadóórák: 

      Online szülői értekezletek és fogadóórák tartása 

      Kapcsolattartás formái, mail, telefon, levél, online fórumok 

 

5. Hiányzások igazolása: 

 Hiányzást követően a gyermek, csak orvosi igazolással jöhet vissza az intézménybe.  

(az 5 nap szülői igazolás egyelőre felfüggesztve) 

 

A Házirend mellékletét képezi A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 

Alapfokú Művészeti Iskola Intézkedési Terve 

A járványügyi helyzetnek megfelelően az eljárások módosulhatnak. 

 

 

 

Szolnok 2020. szeptember 1.       Szamosfalvi Gabriella 

                intézményvezető 

 

 

 

 
 


