Az intézmény adatai:
neve: Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
székhelye: 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25.
telephely: 1098 Budapest, Friss u. 2.
alapító szerve: Budapest Főváros Önkormányzata
felügyeleti szerve: Budapest Főváros Közgyűlése

GYERMEKOTTHONI HÁZIREND

A házirend a gyermekotthon lakóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a
kötelességeket, valamint a gyermekotthon munkarendjét. Betartása és
betartatása a gyermekotthon minden tanulójának és dolgozójának joga és
kötelessége!
A házirendet az igazgató a nevelőtestület
véleményének
figyelembevételével és az érdekképviseleti fórum egyetértésével készíti
el, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Ezen házirend
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény;
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;
a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997.
(II. 14.) Főv. Kgy. rendelet;
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értelmi
képességeinek,
figyelembevételével lehet;

a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény;

aktuális

pszichés

állapotának

intézményünkben a látogatási idő:
pénteken: 14.00-18.00 h-ig,
munkaszüneti napokon: 10.00-18.00 h-ig tart;

az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezése,
az iskolai pedagógiai programja alapján készült;
a gyermekotthon sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi
fogyatékos), tanköteles korú gyermekek, illetve utógondozásban
részesülő fiatalok ellátását biztosítja;

a szorgalmi időben a tanulók pénteken 13.00 h-tól hétfőn reggel 08.00
h-ig lehetnek távol. A tanulók hosszabb időre csak felnőtt
hozzátartozó felügyeletével távozhatnak;

a Házirend hatálya kiterjed az ellátott gyermekekre, fiatalokra, a
gyermekotthon dolgozóira és mindenkire, aki bármilyen okból az
intézmény területén tartózkodik;

gyermeket csak józan állapotban lévő szülőnek, hozzátartozónak lehet
kiadni;
panasszal közvetlenül a nevelőhöz, az intézmény igazgatójához,
helyetteseihez, az Érdekképviseleti Fórumhoz, valamint a TEGYESZ
gyermekjogi képviselőhöz lehet fordulni az ellátást érintő kifogások,
gyermeki jogok sérelme és a dolgozói kötelezettségszegés esetén;

a gyermekotthonban 8 fő alkot egy csoportot;
a csoportok napirendjüket, s az ebből adódó feladatokat saját maguk
határozzák meg, figyelembe véve a hétköznapok és a pihenőnapok,
ünnepnapok elfoglaltságát;

személyesen 08.00-17.00 között, egyéb időben telefonon fordulhatnak
az intézmény igazgatójához és helyetteseihez;

a gyermekotthon élő gyermek, fiatal tisztelje társait, az intézmény
vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, tartsa tiszteletben méltóságukat,
jogaikat ne sértse;

Az Érdekképviseleti Fórum szükség szerint ülésezik, látja feladatait,
illetve a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott esetekben
ülésezik, illetve gyakorolja az egyetértési és a véleménynyilvánítási
jogát.

védje saját és társai testi épségét, ezért t i l o s a kábítószer- és az
alkoholfogyasztás, dohányzás;
dohányzás csak a nagykorúaknak – a kijelölt helyen engedélyezett;
szabadidejét úgy töltse el, hogy tevékenységével másokat ne zavarjon;
a gyermek, fiatal köteles jelenteni a felnőttnek, ha veszélyhelyzetet,
illetve rendkívüli eseményt, vagy balesetet észlel;
jutalmazni, figyelmeztetni – az iskola pedagógiai programjában
megfogalmazottakkal összhangban – csak egyénenként a gyermek
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Záró rendelkezések:
1.

A gyermekotthoni házirend hatálybalépése
A gyermekotthoni 2010. év ………………hó …..napján, a
fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
A felülvizsgált gyermekotthoni házirend hatálybalépésével
egyidejűleg érvényét veszi a 2005. március 25. napján készített
(előző) gyermekotthoni házirend.

2.

A gyermekotthoni házirend felülvizsgálata
A gyermekotthoni házirend felülvizsgálatára sor kerül
jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy
ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény
dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet.
A kezdeményezést és a javasolt módosítást az iskola
igazgatójához kell beterjeszteni. A gyermekotthoni házirend
módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.

B u d a p e s t , 2009. február 12.
Lengyel Zoltán
igazgató
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