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 A reggeli ügyeletes pedagógus 7-től 7.45-ig egyedül ügyel. Az ügyeletes pedagógus a túl korán érkező 

gyerekekkel a zsibongóban vagy  az udvaron tartózkodik. ( Lehetőleg az udvaron, ami  nyilván  

időjárásfüggő) A nulladik órák alatt maradjon csönd! (A nulladik óra 7.10-kor kezdődik.)  A hetesek  

7.30-ra érkeznek az iskolába. A pedagógus folyamatosan sétál az ellenőrzött területén.  

 7. 45-től engedjük be a gyerekeket az udvarról. Ekkor az  aznapi ügyeletes pedagógusok veszik át a 

reggeli ügyeletestől a stafétabotot. 

 A cipőcsere mindig kötelező.  

 A tanulókat a hetesek és az ott órát tartó pedagógusok  a szünetekre kiküldik  az osztályokból. 

Miért? Mert kell a mozgás, és az osztályok rendjét, épségét is féltjük. A gyerekek is szellőztessék  ki 

magukat, és az osztályokat is szellőztessék a bacik,vírusok ellen. Pontos órabefejezés! 

 Csak a hetesek maradnak a feladataikat végezni az osztályokban.( Mindig elfelejtik, mit kellene tenni: 

szellőztetés, táblatörlés, kréta van-e, szemétszedés, rendrakás, villanyspórolás…stb. Ki van írva, el kell 

olvasni!) 

 A két 15  perces nagyszünet kivétel: akkor  a gyerekek az osztályban maradnak reggelizni vagy 

tízóraizni (szalvétahasználat!  Szeretnénk rászoktatni őket, hogy ne egyenek máskor, csak a 15 perces 

szünetekben, mert akkor   nem esznek ebédet. Alapszabály a gyerekeknek: sétálva nem eszünk, csak ülve! 

Ha nem esznek, akkor is bent maradnak az osztályban vagy a folyosón rohangálás nélkül.  

 Ha pedagógus tartózkodik a szünetben az osztályban, akkor ő felel a rendért. Ő döntheti el, hogy hány 

gyerek maradhat körülötte. 

  Az ügyeletes pedagógusok folyamatosan ellenőrzik az osztályok rendjét is, nem csak a zsibongóban 

tartózkodnak. Az ügyeletes és a nem ügyeletes pedagógusok között stafétaváltás szükséges becsengetés 

után. A mosdókhoz minden  szünetben  be  van osztva pedagógus ügyeletes. 

 Az 1. és 2. osztályosokra  is vonatkozik az ügyeleti rend. 

 Az ügyeletes nevelők a felsőben, ill. az alsóban megosztva végzik az ügyeletesi teendőiket). Egy nevelő 

az alsós folyosón, egy nevelő a felsős  folyosón  és egy nevelő a zsibongóban , illetve az udvaron 

ügyeljen! A tízórai szünetekben elég 2 pedagógus ügyeletes, de az osztályfőnökök segítsenek a rend 

betartásánál az osztályokban ( ha az órarendjük lehetővé teszi). 

 Az   ügyeletes nevelők dönthetnek arról, hogy   - időjárástól függően - a levegőn vagy az osztályokban 

maradjanak-e a tanulók az óraközi szünetekben.  Ha minden gyerek kint  tartózkodik az udvaron, 

akkor  a 2 ügyeletes felnőtt közöttük legyen!  Egy pedagógus ez esetben a mosdóknál ügyel!( Ez a 

két 15 perces szünetre nem vonatkozik) 

 Ha megbetegszik az ügyeletes nevelő, akkor ezt is közölje, ne csak a helyettesítendő órákat. Ne felejtsen 

el szólni az iskola vezetőségének! 

 Ha senki nem tartózkodik az osztályban, akkor kapcsolják le a villanyt és csukják be az ablakot a hetesek! 

 

 A tanítási idő alatt délelőtt az udvaron csak a teqballnál lehet focizni, labdázni a szünetekben! 

Napközi, tanulószoba alatt délután -  pedagógus felügyeletével -  máshol is lehet. 

 Az ablakokat a gyerekek csak bukóra nyithatják ki minden esetben! ( Csak pedagógus felügyeletével 

lehet kitárni.) 

 Az iskolát a gondnok háromnegyed 7-kor nyitja ki a pedagógusok számára. 

 A hátsó szertárhelyiségbe csak felnőtt kíséretével mehetnek be a gyerekek. 

 Az udvari FIT  eszközök csak pedagógus felügyelettel használhatóak. Az udvari kis játszóteret csak 

az alsósok használhatják. 

 A hatodik óra után az aznapi  tanulószobás az ügyeletes. 

Köszönöm!    Zambó Istvánné, ig. 

 



 

 


