
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkat 1936-ban gróf Zichy János 

alapította, azóta folyamatosan működik. 

Hazánk egyedülálló intézménye, jelenleg 

13 budapesti egészségügyi intézményben 

vagyunk jelen. 

A köznevelési törvény megjelenése óta 

kiemelt alapfeladatot lát el a beteg 

gyermekek oktatásával, nevelésével. 

Általában ágy melletti tanítás zajlik, de ha 

van rá lehetőség, kisebb csoportokban is 

folyhat tanítás. 
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Hogyan tudja teljesíteni a gyermek 

tanulmányi kötelezettségeit, ha 

kórházban gyógyul? 

Szülői kérésre az orvos igazolást ad(hat), hogy 

várhatóan 36 napnál hosszabb ideig tart a tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermek egészségügyi ellátása.  

A szülő ezzel az igazolással alátámasztva az Oktatási 

Hivataltól kér(het) gyermeke számára egyéni 

munkarendet.  

A tartós gyógykezelés miatt egyéni munkarend 

keretében tanulmányokat folytató tanuló 

felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának 

megállapításáról az az iskola gondoskodik, amellyel a 

tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

Orvosi igazolás hiányában is kérhet a szülő egyéni 

munkarendet az Oktatási Hivataltól, de ebben az 

esetben az iskola által előírt tanulmányi követelmények 

teljesítésére való felkészítés a szülő felelőssége. 

A szülő kérésére lehetőség van vendégtanulói 

jogviszony létesítésére. Ebben az esetben a tanulóval 

jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be 

írásbeli kérelmét a szülő, vagy gondviselő. A 

vendégtanuló tanulmányi követelmények teljesítésére 

való felkészítését, majd értékelését a fogadó iskola 

végzi, és az eredmény(ek)ről írásban értesíti a tanulóval 

jogviszonyban álló iskolát. 

 

Miért érdemes az Iskolaszanatórium 

pedagógusaival tanulni? 

Mert a gyógyuló gyerekek nem maradnak le a 

tanulmányaikban. 

Saját osztályukba, megszokott diáktársaik közé 

mehetnek vissza.  

Lehetőség van felzárkóztatásra, az esetleges lemaradás 

pótlására, egy-egy tananyag ismétlésére, valamint a 

vizsgákra való felkészülésre.  

A gyerekeknek segítséget adunk, hogy tarthassák a 

kapcsolatot az osztálytársakkal. 

Tanítóink, szaktanáraink nagy gyakorlattal rendelkező, 

képzett pedagógusok. 

A kórházpedagógusok felveszik az anyaiskolával a 

kapcsolatot, így hatékonyan és előre egyeztetett módon 

tudnak segíteni. 

Az egyéni tanítás olyan, mintha magánóra lenne, azaz 

egyéni ritmusban, az egyéni adottságok 

figyelembevételével történik a tananyag átadása. 

Bár a tanítás fontos, de azért van lehetőség játékra is ☺. 

Az Iskolaszanatórium Alapítvány örömmel támogatja az 

iskola keretei közt folyó munkát, rendszeresen hirdet 

alkotói versenyt is. 

Adunk-e igazolást? Van-e számonkérés, 

adunk-e jegyeket? 

A kórházi tanításról, tanulásról igazolást ad iskolánk. 

Tanítóink, tanáraink a tananyag írásbeli vagy szóbeli 

visszakérdezésére érdemjegyeket adhatnak, félévi/év 

végi osztályzatokra tehetnek javaslatokat. 

 

A működésünket meghatározó jogi 

környezetről tájékozódhat honlapunkon.  

 

 

Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak 

hozzánk bizalommal.  

 


