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Mb. igazgató: Dr. Kis Gézáné 
Gyermekotthoni igazgatóhelyettes: Pletser Ágnes 
Iskolai igazgatóhelyettes: dr. Kis Gézáné 

A Budapest, 1121 Hegyhát út 19. szám alatti épületet 1937 és 1943 között 
építették. A II. világháborút követıen az Egészségügyi Minisztérium tulajdonába 
került. György Júlia neves pszichológus vezetésével sérült gyermekek otthonává 
vált. 1968 óta a Fıvárosi Tanács VB Kisegítı Iskola és Nevelıotthonává 
szervezték át. Intézményünk ezen idıtıl specializálódott a sajátos nevelési 
igényő enyhén értelmi fogyatékos, hátrányos helyzető, tanulásban akadályozott 
gyerekek fogadására, diákotthoni elhelyezésére, valamint gyermekvédelmi 
gondoskodásba utalt, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós  
nevelt gyerekek gyermekotthoni ellátására. 

A Fıvárosi Önkormányzat fenntartásában mőködı iskola és diákotthon 
felújítását, átépítését 1993 és 1995 között végezték el. A Mővelıdési és 
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Közoktatási Minisztérium és a Fıvárosi Tanács VB. beruházásában új 
épületszárnyakkal bıvült intézményünk: általános iskola, speciális szakiskola, 
diákotthon és gyermekotthon került kialakításra. OKJ-s szakképzéseink: irodai 
asszisztens, számítógépes adatrögzítı, lakástextil-készítı és szövött-tárgy 
készítı. 2004 nyarán önerıs kivitelezéssel elkészült az iskola tetıterében a mozi 
terem. 2005. június 8-án került átadásra a az udvaron létesített szabadtéri 
színpad.  

2010. szeptember 3-án ünnepélyes keretek között felvette mons. Gennaro 
Verolino püspök, apostoli nuncius nevét. Az ünnepségen jelen volt számos közéleti 
és egyházi személy és Gennaro Verolino 
olaszországi rokonai is. Gennaro Verolino a 
II. világháború éveiben saját élete 
kockáztatásával több ezer ember életét 
mentette meg.  

A névadónk közel áll intézményünk hitvallásához, mivel mi is hasonló humanista 
attitőddel igyekszünk a ránk bízott gyerekek nevelését, oktatását végezni.  

Az épület nagy aulával rendelkezik, mely közös rendezvények, mősorok színhelye.  
Az iskolában 8 tanterem és 7 szaktanterem (mőhelyek, 
tankonyha, laboratórium). A tornaterem öltözıkkel és 
zuhanyzóval, logopédiai és pszichológiai fejlesztı szoba, 
gyógytestnevelésre, kondicionálásra kialakított terem, 
mozi- szabadidıs terem, könyvtár szolgálja az oktatást. 

 

AULA 

SZÁMÍTÓGÉPTEREM LAKÁSTEXTIL SZAKTANTEREM OSZTÁLYTEREM 
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Az intézmény iskolájához gyermekotthon és diákotthon csatlakozik. A 
gyermekotthoni szárny 5 lakóegységet 
foglal magában, melyekben 8-8 gyermek 
nevelkedik. Minden lakóegységhez 3 
hálószoba, konyha, fürdıszoba, 
mellékhelyiség, valamint nappali tanulószoba 
tartozik. A nappaliban televízió, video, DVD, 
számítógép internet kapcsolattal áll 
rendelkezésre a gyermekek korszerő 
fejlesztéséhez. 

 
 

Az intézményi épületek 100 tanuló befogadására, oktatására alkalmasak,: 
- a gyermekotthonban 40,  
- a diákotthonban 35,  
- az iskolában 90 fı.  

Gazdag programok közül választhatnak a gyerekek.  
Szakkörök 
(tánc,fızı,kézmőves,sport). 

Változatos szabadidıs foglal-
kozások:foci, asztalitenisz, kirán-
dulás, hitoktatás, rendszeres színházlátogatás, könyvtár. 
Gyermekeink életében kiemelkedı szerepet játszik a Cziczó Attila író-
drámapedagógus által vezetett Hegyhát Színpad (új nevén Teatrino Gennaro). 
Fellépéseit különbözı fesztiválokon (Vasvár, Bugyi, Fringe Fesztivál) sikert-
sikerre halmoznak. A siker mellett a Színpad 
közösségformáló erı. 

A Széchenyi Lions Klubbal 20 éve szoros 
kapcsolatot tartunk. A gyermekeinkkel közös 
programokat szerveznek (Karácsony, Húsvét, 
Valentin-nap, múzeum-, színház-, 
koncertlátogatások, sportnap, gyereknap, 
kakaónap)

KARÁCSONY A LIONS KLUBBAL ÉS GYERMEKEINKKEL 

AZ AULÁBAN 

GYERMEKOTTHON NAPPALI SZOBÁJA 

HANGVERSENY A BELSŐ UDVARON FŐZŐSZAKKÖR 
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Rendszeresen részt veszünk a 
FICE (Nevelı Otthonok 
Nemzetközi Szövetsége 
Magyarországi Egyesülete) 
által szervezett programokban, 
többek között a Nagyszakácsiban rendezett fızıversenyen, ahol több 
alkalommal jutalmazták kreativitásunkat.  

Hatalmas parkosított udvar, sportpálya várja az ideérkezı gyermekeket. 

 

A nyári vakációban a szokásos pilisszántói és balatoni táborok mellett az 
ország más-más vidékein töltünk egy-két hetet. Tudatosan kialakított 
hagyomány, hogy évenként egy alkalommal a felnıttek és gyerekek egész napos 
kiránduláson vesznek részt. Nem csupán hazánk szépségeit, nevezetességeit 
igyekszünk felfedezni, hanem környezı országokban is jártunk. 

Intézményünknek saját újságja van, Hegyhát Újság címmel, mely 
negyedévente jelenik meg. Itt a gyermekek gazdag élményeinek leírása, saját 
verseik, rajzaik, versenyek eredményei, aktuális események kerülnek 
bemutatásra. A szerkesztés a pedagógusokkal közösen történik. 

A gyermekek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, intézményünkbe való 
irányítását egyrészt a kerületi gyámhivatalok, másrészt Fıváros Önkormányzat 

HAJÓKIRÁNDULÁS BUSZKIRÁNDULÁS 
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MOGYESZ szakszolgálata végzi. Szülıi és gyermeki igény szerint diákotthoni 
elhelyezést is nyerhetnek a növendékek. Pedagógiai programunkban, nevelési- 
oktatási- képzési tervünkben meghatározó, hogy tanulóink sajátos nevelési 
igényőek, enyhén, középsúlyosan és halmozottan fogyatékosok, akik integráltan 
tanulnak és élnek itt. 
A demokratikus intézményi élet meghatározója a diákönkormányzat (TÖNK), 
melyben növendékeink aktív részvételt vállalnak. 

Környezetünk, megközelíthetıségünk: 

Iskolánk és gyermekotthonunk a XII. kerületben, a Hegyhát úton, a város 
kedvelt kirándulóhelyei – Normafa, János-hegy, és a Gyermekvasút 
szomszédságában található. Ez a szép környezet jó hatással van gyermekeink 
harmonikus személyiségfejlıdésére. 

Megközelíthetı a 21-es vagy 21/A  autóbusszal a Széll Kálmán (volt 
Moszkva) térrıl. A víztorony utáni megállónál kell leszállni, amely a Fülemile 
nevet viseli. Fogaskerekővel is fel lehet jutni, a Széchenyi-hegyi végállomástól 5 
perc gyalogosan. 

VENDÉGÜNK VOLT FARKAS BERTALAN, AZ ELSŐ MAGYAR ŰRHAJÓS 
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Jövıképünk 

Célunk, hogy a gyermekek sokféle igényeire odafigyelı iskola legyen, ahol 
mindenki jól érzi magát. Olyan intézmény legyen, amely nyitott a világra, ahol a 
tanulás mellett jut idı a játékra, a környezettel való szabad ismerkedésre. Itt 
ne csak az ismereteket sajátítsák el a gyermekek, hanem a mindennapi élet 
kérdéseirıl is gondolkodhassanak, ezáltal fejlıdik öntudatuk, önismeretük, 
erkölcsi érzékenységük, fejlıdnek egyéni képességeik és szeretetre, biztonságra 
találnak. Gyermekeink fejlesztésénél figyelembe vesszük a tanulási 
nehézségeiket, sajátos nevelési szükségleteiket, melyek kielégítéséhez 
határoztuk meg a célokat, a fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Mindehhez 
igazítjuk intézményünk belsı életét, szerkezetét és a kiegészítı 
szolgáltatásokat. Hisszük, hogy az optimális bánásmóddal, a szükséges pedagógiai 
többletszolgáltatásokkal, a tanulási akadályozottság, az értelmi fogyatékosság, a 
magatartási zavarok miatt kedvezıtlenül nevelhetı tanulók fejlesztése 
eredményre vezet! 

Budapest, 2012. augusztus 27. 

 Dr. Kis Gézáné 
 mb. igazgató 


