
Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI RENDJE 
 
 
Sajóládon: 
 
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől-péntekig  Sajóládon 7.00-19.00 óráig, 
Sajópetriben 7.00-tól 18.00-ig van nyitva, szombat, vasárnap zárva. 
 
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30-16.00 óra 
között. 
 
A reggeli sorakozó 7.45 órakor van az iskola bejárata előtt. A tanítási órák 8.00 órakor 
kezdődnek. Az ügyeletes nevelők 7.30 órától felügyelik az érkező tanulókat. 
 
A napi munkarendet a mindenkori órarend és a csengetési rend határozza meg.  
Zord idő esetén sorakozás az aulában van. 
 
Sajópetriben: 
 
A napi munkarendet a mindenkori órarend és a csengetési rend határozza meg.  
Zord idő esetén sorakozás a hátsó előtérben van. 
 
Művészeti iskola: 
 
A művészeti tanszakok, énekkar, szakkörök, sportkörök órái a délutáni órákra esnek. 
 
A választott foglalkozásokról évközben kimaradni csak rendkívüli esetben lehet, ugyanis 
ezekre a beiratkozás egy tanévre szól. 
 
Amennyiben a tanulóknak nincs hivatalos délutáni elfoglaltsága az iskola épületében 
felügyelet nélkül tartózkodnia nem szabad! 
 
 
A szünetek rendje: 
 
Sajóládon: 
 
Az első tanítási óra előtt reggeliznek a tanulók. Ez alatt az első órát tartó nevelő felügyel 
rájuk. 
 
Az alsósok minden szünete a belső udvaron van, ha az időjárás engedi. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a tanteremben maradnak nevelői felügyelet mellett, illetve a régi épület folyosóján. 
 
A nagy udvari szünetre minden tanuló köteles kimenni a hátsó udvarra.  
 



A felsősök többi szünete az emeleti függőfolyosón illetve az aulában van. Hat nevelő felügyeli 
őket, akiknek felügyeleti területe behatárolt. 
 
A folyosókon, aulában a diákoknak tilosak az olyan tevékenységek, amelyek veszélyeztetik 
testi épségüket vagy rongálást okoznak. 
 
Felsős tanuló a régi épület folyosóján szünetben nem tartózkodhat! A becsengetést 
követően azonnal megkezdődik a tanítási óra. 
 
Sajópetriben: 
 
A szünetek rendjét a csengetési rend tartalmazza. A szünetekben az előző órát tartó 
pedagógus felügyel a gyerekekre. Hosszabb szünetben jó idő esetén a tanulók az udvaron, 
rossz idő esetén a tanteremben tartózkodnak. 
 
A diákoknak tilosak az olyan tevékenységek, amelyek veszélyeztetik a gyermekek testi 
épségét vagy rongálást okoznak. 
Az udvari szünetek ideje alatt minden tanterem zárva van. Becsengetéskor az osztályok az 
udvaron sorakoznak, a tanárral együtt vonulnak be a termekbe. 
  



 

  CSENGETÉSI  REND 
 
 
 
Általános iskola Sajólád 
 

Gyülekező, bevonulás                                         7.30 

1. óra    8.00 –   8.45 
2. óra    8.50 –   9.35 
3. óra    9.45 – 10.30 
4. óra  10.40 – 11.25 

  Udvari szünet, illetve ebéd szünet 1-4. évfolyam 
  5. óra                                                                  11.45 –     12.30               
  6. óra                                                                  12.35 –     13.20 
  Ebéd szünet 5-8. évfolyam, többieknek udvari szünet 
  7. óra                                                                  13.40 –     14.25 
  8. óra         14.30 –     15.15 
  
A Szent István Tagiskola Sajópetri 
 
Gyülekező: 7:30 - 7:45 
Bevonulás: 7:45 
 
  1. óra:                          8:00 –   8:45 
  2. óra:                          8:55 –   9:40 
  3. óra:                          9:55 – 10:40 
  4. óra:                      10:50 – 11:35 
  5. óra:                       11:40 – 12:25 
  Udvari szünet, illetve ebéd  
  6. óra:                      13:25 – 14:10 
 
MŰVÉSZETI ISKOLA 
 

Sajólád:  
6. óra 13.00 – 13.45 
7. óra 13.50 – 14.35 
8. óra 14.40 - 15.25 
9. óra 15.30 - 16.15 
10. óra 16.20 - 17.05 
11. óra 17.10 - 17.55 
12. óra 18.00– 18.45 
   

  Sajópetri: 
  14.15 – 15.00 óra 
  15.15  16.00 óra 


