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Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 
1035 Budapest Miklós tér 5. 

Telefon: 06-1-453-4800 (központ) 
Telefon/Fax: 06-1-388-9538 
e-mail: intezmeny@sztmik.hu 
Igazgató: Marton Tiborné 

Fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata 

Ellátási területe: Budapest Főváros 

Férőhelyek száma:  

 iskola: 90 fő 
 diákotthon: 30 fő 
 gyermekotthon: 40 fő 
 lakásotthon: 14 fő 

1. számú lakásotthon: 1035 Budapest, Szentendrei út 18. VI. emelet 32. 
2. számú lakásotthon: 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. emelet 24-25. 

Iskola  

Felvétel 
 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság javaslatára 
 Szülő kérésére 

Az iskola sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos, valamint integrálható 
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók alapiskoláztatását végzi 1-8. évfolyamszinteken. 
A napközi otthon igény szerint biztosít a bejáró tanulóknak reggel 700 órától este 2000 
óráig napirend szerinti foglalkoztatást.  

Igazgatóhelyettes: Nemesné Antal Magdolna 
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Diákotthon  

Felvétel 
 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság javaslatára 
 Szülő kérésére  

A diákotthon az iskolánkba járó 30 gyermek számára nyújt diákotthoni elhelyezést, 
ellátást, nevelést, fejlesztést. 
Igazgatóhelyettes: Mosonyi Ágnes 

Gyermek- és lakásotthonokban 

Gyámhatósági határozat alapján az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, szakértői bizottság véleménye alapján 
különleges szükségletű enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint ép 
intellektusú testvéreik gyermekotthoni ellátása, gyámsága, továbbá az 
intézményben nagykorúvá vált, valamint a fővárosi illetőségű fiatal felnőttek 
szerződésben foglaltak szerinti utógondozói ellátása történik.  

Gyermekotthoni igazgatóhelyettes: Csákányiné Sági Ágnes 
Lakásotthon-vezető: Virt István 

Alapvető céljaink 

 A konstruktív életvezetés és a társadalmi rehabilitáció megalapozása a 
sérülésspecifikus nevelés, oktatás, fejlesztés folyamatával. 

 A gyermekek harmonikus személyiségének kialakítása. 
 Az általános emberi értékek és normák befogadására és betartására nevelés. 
 A kiegyensúlyozott, tartalmas életre felkészítés az iskola 1-8. évfolyamán. 

Ezen felül még: 

 A tovább építhető alapműveltség és kulturális eszköztudás kialakítása a 
lehetséges szintig. 

 Továbbtanulás, pályairányítás. 

A gyermekotthonban és a lakásotthonokban az előbbieken kívül: 

 Otthont nyújtó ellátás biztosítása. 
 Annak elősegítése, hogy a gyermek tartson kapcsolatot a családjával, majd 

visszatérhessen a családjába. 

Alapszolgáltatásaink 

Az iskolában: 

 ingyenes alapiskoláztatás olyan tantervvel, amely a tanulók állapotából és 
helyzetéből adódó sajátos tanulási szükségletekre épül. 

 mindennapi testedzés. 
 gyógytorna, gyógytestnevelés, 
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 környezettudatos magatartásra nevelés és egészségnevelés, 
 beszédjavítás, logopédia, 
 habilitáció és rehabilitáció, 
 felzárkóztatás, 
 tehetséggondozás. 

A diákotthonban: 

 diákotthoni vagy napközis ellátás és nevelés étkezési térítés fejében, olyan 
gyermekek számára, akiknek családi helyzete ezt indokolttá teszi, 

 folyamatos gondozási szolgáltatás vasárnap 13 órától pénteken 18 óráig. 

A gyermekotthonban és a lakásotthonokban: 

 a gyermek életkorához, állapotához és helyzetéhez igazodó teljes ellátás, 
gondozás, nevelés, 

 állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó légkör, 
 felkészítés az önálló életvezetésre, 
 felkészítés a társadalmi beilleszkedésre, 
 családgondozás, 
 esetkezelési, nevelési szempontú és rekreációs életgyakorlat biztosítása, 
 utógondozói ellátás, 
 a gyermek érdekeinek jogi képviselete. 

 

Speciális szolgáltatásaink 

 kliensorientált, speciális, differenciált, individualizált, tevékenységközpontú, 
gyakorlat-irányultságú, eszközjellegű és konvertálható ismeretszerzés, készség-, 
képesség- és kulcs-kompetencia-fejlesztés, 

 informatika, 
 komplex személyiség- és magatartásfejlesztő terápiás program, 
 fejlesztési előprogram, 
 szenzomotoros koordinációt fejlesztő program, 
 mozgásfejlesztés, tánc, úszás, atlétika, sportjátékok, testépítés, pantomim, 
 dyslexia-dysgraphia, dysphasia prevenció, korrekció, reedukáció, 
 logopédia 
 dyscalculia terápia, 
 képzőművészeti pedagógiai terápia, 
 játékterápia, 
 ének-zene terápia – énekkar, 
 kommunikációs terápia, olvasókör, nyelvbarátok köre, színjátszás, drámajátékok, 
 pszichoterápia – egyéni esetkezelés – magatartásterápia, 
 családi életre nevelés, 
 felkészítés az önálló életvitelre, 
 beilleszkedést segítő program, 
 kézműves tevékenységek (rajz, festés, agyagozás, kézművesség, virágkötés), 
 Teaház, Kedvesház, Kethano csoport, 
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 a kulturális integrációt segítő országjárások, 
 sportbarlang terápia, lovas tábor, sporttábor, 
 egyéni szükségletekhez igazodó terápiás, szocializációs, mentálhigiénés 

magatartás és személyiségfejlesztés, 
 sérülésspecifikus ellátás (mozgás, látás, hallás, beszéd stb.), 
 korrektív, kompenzáló, integratív, rehabilitációs, habilitációs nevelés. 

 

   

 

        
                  

 
A gyermekek érdekképviseleti és érdekérvényesítési fóruma: 

Diákönkormányzat, Gyermekönkormányzat 
Gyermekotthoni Érdekképviseleti Fórum 

 
 

 
Miklós Téri Gyermekekért Alapítvány 

1035 Budapest, Miklós tér 5. 
Számlaszám: 11716006-20067694 

Adószám: 18087781-1-41 
 
 
        


