
Intézmény bemutatása 

 

Intézményünk, a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma.  

A súlyos fokban hallássérült gyermekek oktatása és nevelése jelenlegi épületünkben 1995. 

áprilisa óta folyik, amelyet a mi speciális igényeink figyelembevételével terveztek és építettek 

meg. Előtte évtizedekig zajos, zsúfolt, a nagy forgalom miatt erős rezgésnek kitett, udvar 

nélküli épületben – a Keleti Pályaudvar mellett- tanulhattak fiataljaink.  

Működési területünk országos, a felvett tanulók és gyermekek FPSZ Hallásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiadott 

szakértői vélemény alapján kerülnek intézményünkbe. Szakiskolásaink egy része a szórvány 

magyarság területéről érkezik.  

Külső kapcsolataink:  

- ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

- FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye 

- Heim Pál Gyermekkórház gyermekorvosa 

- Szent János Kórház fül-orr gégész szakorvosa 

- ortopéd szakorvos 

- kerületi fogorvos 

- audiológus 

- SINOSZ 

 

Tevékenységi körünk: óvodai tagozat; két előkészítő évfolyammal együtt nyolc évfolyamos 

általános iskolai tagozat; szakiskolai tagozat; EGYMI, melynek keretén belül a többségi 

óvodákban, iskolákban tanuló hallássérült gyermekeket és tanulókat látjuk el. 

2017. szeptemberétől óvodai csoport is indult intézményünkben, autista gyermekek számára. 

Szintén a jelen tanévben lettünk sportiskola, felmenő rendszerben, az 1. és 6. évfolyamon. 

 

Az oktatás kis létszámú (5-9 fős) osztályokban történik. A szaktárgyakat jól felszerelt 

szaktantermekben tanulhatják diákjaink. A padok félkörben vannak elhelyezve, hogy a tanulók 

jól láthassák a tanár és társaik szájról olvasási képét, valamint a jelnyelvi kommunikációt. 
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A nyolcadik osztály befejezése után tanulóink kisebb része a többségi gimnáziumokban, 

szakközépiskolákban és szakiskolákban tanulnak tovább. Tanulásukat jól felkészült, a 

jelnyelvet ismerő és használó utazó tanáraink segítik. A tanulók többsége szakiskolánkban 

folytatja tanulmányait. 

 

Az egész napos oktató-nevelő munkát gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők 

segítik. A délutáni munkát szakképzett nevelőtanárok vezetik lelkesen.  

 

Az óvodásoknak két külön játszókertjük van homokozóval, mászókákkal, hintákkal. A speciális 

eszközökkel jól felszerelt óvoda megfelel a súlyos fokban hallássérült – és járulékos 

fogyatékossággal is rendelkező gyermekek ideális fejlesztésére. A fejlesztés kiegészül 

szenzoros integrációs terápiával, valamint alapozó terápiával. A munkát szakképzett fejlesztő 

terapeuta végzi. 

Az autista óvodások is tágas csoportszobát kaptak, melyben fejlesztésük a legideálisabb módon 

történhet. 

 

A vidéki vagy szociálisan rászoruló tanulóink bentlakását, ellátását jól felszerelt 

kollégiumunkban biztosítjuk. 

 

Az intézmény akadálymentesítését elvégeztük, a szintek közötti közlekedést igény szerint lift 

is biztosítja. 


