
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUDAPEST III. KERÜLETI  
SZENT MIKLÓS ÓVODA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYMI, 
KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 

 

 
 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK 
 

NYÍLT NAPUNKRA! 
 

2023.02.23. 
 

 
 

Cím: 1035 Budapest, Miklós tér 5. 
Telefon: +36 (1) 453 4800 

Email cím: igazgato.sztmiklos@ebtk.hu 
 

A NYÍLT NAP PROGRAMJA 
 

2023.02.23. csütörtök 

IDŐPONT TÉMA HELYSZÍN 

8:40 – 8:50 Szajlai Adrienn intézményvezető tájékoztatója Díszterem 

8:55 – 9:40 
I. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 
az órát tartja: Németh Zsófia osztályfőnök 

Földszint 

8:55 – 9:40 
II. évfolyam 
Matematika 

az órát tartja: Meyer Márta osztályfőnök 
Földszint 

8:55 – 9:40 
IV. évfolyam 

Vizuális kultúra 
az órát tartja: Endrédy Brigitta osztályfőnök 

Emelet 

9:55 – 10:40 
Zeneterápiás csoportfoglalkozás 

a foglalkozást tartja: Morvay Judit, Cselenák Zsolt Díszterem 

10:50 – 11:35 
Alapozó fejlesztő foglalkozás 

a foglalkozást tartja: Szerdahelyi Márton Tornaterem 

11:40 –  Kerekasztal beszélgetés a foglalkozást tartó és 
intézményben dolgozó fejlesztő kollégákkal Díszterem 

 



Fenntartó: Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
Ellátási területe: Budapest, Pest megye 
 
Férőhelyek: 

 Iskolai: 90 fő 
 Óvodai: 8 fő 
 Kollégiumi: 15 fő 
 Gyermekotthoni: 40 fő 

 
Felvétel a következők szerint: 

Az óvodába: 
 Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján 
 Szülő kérésére 

 
Az iskolába: 
 Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján 
 Szülő kérésére 

 
A kollégiumba: 
 Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján 
 Szülő kérésére 

 
A gyermekotthonba: 
 Területi gyermekvédelmi Szakszolgálat 

javaslata és az illetékes Gyámhivatal 
határozata alapján. 

 
Az iskola sajátos nevelési igényű (tanulásban 
akadályozott és autizmus spektrum zavarral élő) 
gyermekek alapiskoláztatását végzi 1-8. 
évfolyamszinteken. 
 
 
A napköziotthon és tanulószoba: 
a bejáró tanulóknak reggel 7:00 órától este 17:00 
óráig napirend szerinti foglalkoztatást biztosít. 
 
A kollégium: 
az iskolánkba járó 15 gyermek számára nyújt 
kollégiumi elhelyezést, ellátást, nevelést, fejlesztést. 
 
 

 
A gyermekotthon: 
otthont nyújtó ellátást biztosítanak azon 
gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek 
számára, akik: 

 jelenleg iskolánk tanulói 
 iskolánk tanulói voltak 

 
Alapszolgáltatásaink 

 
Az iskolában: 
 ingyenes alapiskoláztatás olyan tantervvel, 

amely a tanulók állapotából és helyzetéből 
adódó speciális tanulási szükségletekre épül, 

 mindennapi testedzés, 
 gyógytorna, gyógytestnevelés, 
 alapozó fejlesztés, terápia 
 környezettudatos magatartásra nevelés és 

egészségnevelés, 
 beszédjavítás, logopédia, 
 habilitáció és rehabilitáció, 
 felzárkóztatás, 
 tehetséggondozás. 

 
A kollégiumban: 
 kollégiumi ellátás és nevelés 
 étkezés térítési díj ellenében 

 
A gyermekotthonban: 
 ingyenes, a gyermek életkorához, állapotához 

és helyzetéhez igazodó teljes ellátás, 
gondozás, nevelés, 

 állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó 
légkör, 

 felkészítés az önálló életvezetésre, 
 felkészítés a társadalmi beilleszkedésre, 
 családgondozás, 
 esetkezelési, nevelési szempontú és 

rekreációs életgyakorlat biztosítása, 
 a gyermek érdekeinek jogi képviselete. 

 
 

 
Speciális szolgáltatásaink 

 
Az iskolában: 
 speciális, differenciált, individualizált, 

tevékenységközpontú, gyakorlat-irányultságú, 
eszközjellegű és konvertálható ismeretszerzés, 
készség-, képesség- és kulcskompetencia 
fejlesztés, 

 digitális kompetencia fejlesztés, programozás,  
 komplex személyiség- és magatartásfejlesztő 

terápiás program, 
 mozgásfejlesztés, úszás, atlétika, sport 
 dyslexia-dysgraphia, dysphasia prevenció, 

korrekció, reedukáció, 
 logopédia 
 dyscalculia terápia, 
 ének-zene terápia - énekkar, 
 kommunikációs terápia, olvasókör, nyelvbarátok 

köre, színjátszás, 
 egyéni esetkezelés - magatartásterápia, 
 családi életre nevelés, 
 felkészítés az önálló életvitelre, 
 beilleszkedést segítő program, 
 Teaház, 
 a kulturális integrációt segítő országjárások, 
 lovas tábor, sporttábor 
 művészetterápia 

 
A kollégiumban és a gyermekotthonban: 
 egyéni szükségletekhez igazodó terápiás, 

szocializációs, mentálhigiénés magatartás és 
személyiségfejlesztés, 

 sérülésspecifikus ellátás (mozgás, beszéd stb.), 
 korrektív, kompenzáló, integratív, rehabilitációs, 

habilitációs nevelés. 
 
A gyermekek érdekképviseleti és érdekérvényesítési 
fóruma 
Diákönkormányzat, Gyermekönkormányzat 
Gyermekotthoni Érdekképviseleti Fórum 


