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Miért előnyös a kórházban az 

Iskolaszanatórium tanítóival / tanáraival 

tanulni? 

 mert a beteg gyerekek nem maradnak le a 

tanulmányaikban; 

 saját osztályukba, megszokott diáktársaik közé 

mehetnek vissza; 

 a pedagógusok felveszik az anyaiskolával a 

kapcsolatot, így hatékonyan és előre egyeztetett 

módon tudnak segíteni; 

 a gyerekeknek segítséget adunk, hogy tarthassák a 

kapcsolatot az osztálytársakkal; 

 az egyéni tanítás olyan, mintha magánóra lenne, 

azaz egyéni ritmusban, az egyéni adottságok 

figyelembevételével történik a tananyag átadása; 

 lehetőség van felzárkóztatásra, az esetleges 

lemaradás pótlására, egy-egy tananyag 

ismétlésére, valamint a vizsgákra való fel-

készülésre; 

 tanítóink, szaktanáraink nagy gyakorlattal 

rendelkező, képzett pedagógusok; 

 sok pedagógusnak van laptopja, ami a kórházi 

tanulást színesebbé, érdekesebbé teheti; 

 bár a tanítás fontos, de azért van lehetőség játékra 

is ☺ 

 iskolánk alapítványa örömmel támogatja az iskola 

keretei közt folyó munkát, időn-ként alkotói 

versenyt is hirdet; 

Milyen intézmény is valójában a Fővárosi 

Iskolaszanatórium Általános Iskola és 

Gimnázium? 

 1936-ban gróf Zichy János alapította, azóta 

folyamatosan működik; 

 saját OM azonosítónk van, sőt a köznevelési törvény 

megjelenése óta kiemelt alap-feladatot lát el a beteg 

gyermekek oktatásával, nevelésével; 

 iskolánk egyedülálló intézménye hazánknak, és 

jelenleg 13 budapesti egészségügyi intézményben 

vagyunk jelen; 

 általában ágy melletti tanítás zajlik, de ha van rá 

lehetőség, kisebb csoportokban is folyhat tanítás. 

Mikor lehet tanulni? 

 a kórházban tartózkodás (gyógykezelés) ideje alatt 

élhetnek a gyerekek ezzel a lehetőséggel; 

 az iskolai tanítási rendhez hasonlóan (a délelőtti és 

kora délutáni órákban) lehet tanulni; 

 a pedagógusok együttműködnek a kórházban 

dolgozókkal (orvosokkal, nővérekkel, más 

szakemberekkel), így a tanítás időpontját ügyesen 

össze tudják hangolni a különböző gyógykezelésekkel. 

Adunk-e igazolást? 

Van-e számonkérés, adunk-e jegyeket? 

 a kórházi tanításról hivatalos igazolást ad iskolánk; 

 tanítóink, tanáraink a tananyag írásbeli vagy szóbeli 

visszakérdezésére érdemjegyeket adhatnak, 

félévi/év végi osztályzatokra tehetnek javaslatokat. 

Ha bármilyen kérdésük, 

kérésük lenne, 

kérem, keressenek bennünket! 


