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Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola,  

Zalaegerszegi Gyermekotthona 

8900  Zalaegerszeg, Posta u. 144.       Pf.: 177. 

Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 

                              E-mail: titkarsag.zegispeci@z-net.hu 

                             Web: http://www.zegispeci.hu 

 

 

 

 

Az  

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola, 

Zalaegerszegi Gyermekotthonának 

 

H Á Z I R E N D J E 

 

A házirend feladata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény a többször módosított 15/1998. 

(IV.30.) NM. rendelet, az 1/2000. (I.7.), a 46/2003. (VIII.8.), SZCSM rendele-

tek, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekott-

honának többi szabályzatával összhangban, a gyermekotthon vezetője, gyer-

mekönkormányzata és a nevelőtestülete egyetértésével meghatározza a gyer-

mekotthonban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek alapvető jogait és köte-

lességeit. 

A vonatkozó törvények értelmében, a gyermekotthonban elhelyezett, a gyer-

mekotthoni nevelés idejére minden ellátottra vonatkozóan tartalmazza: 

http://www.zegispeci.hu/
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I.       a napirendet, 

 

II.       tudnivalókat a befogadással és elbocsátással kapcsolatban, 

III. a gyermek, fiatal felnőtt gondozására, ellátására, nevelésére, oktatásá-

ra, viselkedésére, továbbá a gyermekeknek, fiatal felnőtteknek egy-

mással, valamint a gyermekotthon dolgozóival szemben tanúsítandó 

magatartására vonatkozó szabályokat, 

 

IV. a gyermeknek, fiatal felnőttnek a hozzátartozókkal, illetve más szemé-

lyekkel történő kapcsolattartására, a látogatás rendjére, a gyermekott-

honból való eltávozás és visszatérés rendjére vonatkozó szabályokat, 

 

V.      a panaszjog érvényesítésének módját, 

 

VI. az Érdekképviseleti Fórum véleményezési és egyetértési jogának gya-

korlására vonatkozó előírások alkalmazását, 

 

VII. jutalmazás, büntetés rendszerét, 

 

VIII.   nevelési felügyelet, biztonsági elkülönítés  szabályait. 

 



3 

 

I. 

Napirend 

 

Óra  Hétfőtől – Péntekig Szombat – vasárnap (munkaszüneti nap) 

06.30- 08.00  Ébresztő, Reggeli önkiszolgáló 

 tevékenység, (tisztálkodás, takarítás, reggeli készítés) 

reggeli ellenőrzésre való felkészülés. Reggeli ellenőrzés   

    

08.00-09.00                                 Ébresztő, Reggeli önkiszolgáló 

     tevékenység, Reggeli. 

08.00- 08.20 Napi feladatok megbeszélése  

„ 20 perces Nagycsoport” 

08.20- 08.30 Elvonulás a foglalkozási helyekre. 

08.30- 12.00 Egyéni és csoportos oktatási, fejlesztési Szabadidő, (vasárnap nagytakarítás) 

  programok 

10.00- 10.20 Tízórai 

12.00- 12.15 Fiatalok fogadása, beszámoltatás, ebédre való felkészülés 

12.15- 12.30 Ebéd      Ebéd 

12.30- 13.00 Déli önkiszolgáló tevékenység,   Déli önkiszolgáló tevékenység,  

14.00- 14.30        Déli ellenőrzés 

13.00- 15.00 Terápiás foglalkozások, szakkörök,  Szabadidős programok külön terv 

  szervezett szabadidő.    szerint, egyéni és csoportos  

(pénteken heti értékelés)   kimenő. 

15.00- 17.00 Tanórai foglalkozások, heti tervek szerint. 

15.45- 16.00 Uzsonna. 

17.00- 18.30 Szabadidős és sportfoglalkozások. 

18.30- 19.00 Vacsora     Vacsora 

19.00- 20.00 Esti önkiszolgáló tevékenység,(tisztálkodás, takarítás, ágyazás, esti ellenőrzés-

re való felkészülés). Esti ellenőrzés     

20.00- 22.00 Szabadidő     Szabadidő 

22.00-   villanyoltás, lefekvés    (pénteken, szombaton 23.00- kor) 

Megjegyzés:  

Nyári időszámítás (május 01.- szeptember 30.) vacsora 19.00-19.30, esti ellenőrzés 20.30 órá-

ra módosul. 

 

 reggeli ellenőrzés tárgya: - foglalkozások helyének, jellegének, időjárásnak, 

meg- 

             felelő öltözet; 

- egyéni ápoltság, higiénia; 

- lakóotthon takarítottsága, szobák, szekrények rendje; 

- tanórákra iskolaszerek, üzenő füzetek megléte. 

déli ellenőrzés tárgya: - lakóotthon takarítottsága, szobák, szekrények rendje; 

- egyéni ruházat megléte, tisztasága. 

 

esti ellenőrzés tárgya: - egyéni ápoltság, higiénia; 

- lakóotthon takarítottsága, szobák, szekrények rendje; 

- lefekvéshez való felkészültség (ágyazás, pizsama) 
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II. 

A BEFOGADÁSSAL, ELBOCSÁTÁSSAL KAPCSOLATOS 

TUDNIVALÓK 

 

 

Befogadó csoportba kerüléstől célszerű tudni a növendéknek, hogy: 

 

- miért került a gyermekotthonba, a várható itt tartózkodás idejét, a peda-

gógiai szerződés szerint azt, hogy az intézmény mit tesz és a fiatalnak mit 

kell tenni azért, hogy az életmódja megváltozzon, és minél hamarabb 

visszakerüljön a családjába, 

 

- amennyiben elhelyezését már nem tartjuk indokoltnak és az OGYSZB 

javaslatára az illetékes gyámhivatal a gondozási hely megváltoztatását ha-

tározza meg, a gyermekotthonból való eltávozásra felkészítjük, 

 

-  a gyermekotthoni elhelyezés időszakában nagykorúvá váló fiatal részére 

– utógondozói ellátás céljából – a gyermekotthon vezetője  a jogszabályi 

feltételek megléte esetén befogadó nyilatkozatot adhat, 

 

Minden fiatalnak meg kell ismerni: 

 

- a gyermekotthon baleset – tűz – és vagyonvédelmi, károkozási szabálya-

it, az egészségügyi szabályokat, törekedni kell azok betartására és betarta-

tására, 

 

- a foglalkozásokon, szakkörökön használatos szúró, vágó eszközök ren-

deltetésszerű használatát, 

 

- a rendszeres testi higiénéről való gondoskodás, az évszaknak, a foglal-

kozások jellegének megfelelően történő öltözködés szabályait, 

 

- a kölcsönös tiszteleten alapuló gyermek - felnőtt viszony előnyeit, kiala-

kításának szabályait, 

 

- a felnőttekkel és a társakkal való kultúrált beszédre való törekvés elő-

nyeit, alkalmazásának pozitív hatásait, 

 

- a személyiségi jogok tiszteletben tartásának szükségességét,  

 

- a problémamegoldó viselkedés technikáját, az önbíráskodás elkerülésé-

nek lehetőségét, 
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- a saját és mások testi épsége védelmének szükségességét, 

- a rendkívüli események (legközelebbi felnőttnek) azonnali jelzésének 

fontosságát és módját,  

 

- a kisebb javítások elvégzésének technikáját, a háztartási gépek rendelte-

tésszerű használatának fontosságát, 

 

- a személyes adatok védelme alapján a levél és magántitokhoz fűződő jo-

gokat, 

 

- az egészségre ártalmas anyagok, tudatmódosító szerek (alkohol, kábító-

szer, dohányárú… stb.) káros hatását.  

 

Tilos a tiltott szerek és testékszerek használata, és tetoválás készítése! 

 

Fontos a kezelőorvos, az ápolónő utasításainak betartása, betegség tünete-

inek észlelésekor a felügyeletét ellátó felnőtt tájékoztatása. 

 

 

 

Az egészségügyi ellátás rendje: 

 

Hétfő-péntek 07.00 - 19.00 ápolónő 

Hétfő: 13.00 - 15.00 pszichiáter 

Szerda: 13.00 - 14.30 páros hónap háziorvos 

             09.00 - 10.30 páratlan hónap 

 

Az ettől eltérő időpontokban a háziorvosi rendelő és az orvosi ügyelet fo-

gadja a betegeket. 

 

Egészségügyi állapotának tisztázása céljából a gyermek az egészségügyi 

megfigyelőbe helyezhető. 

 

 

 

 

 

III. 

A GYERMEK, FIATAL FELNŐTT GONDOZÁSÁRA, ELLÁTÁSÁRA, 

NEVELÉSÉRE, OKTATÁSÁRA VISELKEDÉSÉRE, TOVÁBBÁ AZ EL-

LÁTOTTAKNAK EGYMÁSSAL, VALAMINT A GYERMEKOTTHON 

DOLGOZÓIVAL SZEMBEN TANUSÍTANDÓ MAGATARTÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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A gyermekotthoni tartózkodás idejére nevelési egységekben, kulturált kö-

rülmények között biztosított minden fiatal számára az elhelyezés, szemé-

lyi tárgyainak biztonságos megőrzése, és ennek érdekében használaton 

kívüli felszereléseit a nevelési egység raktárában a számára kijelölt helyen 

köteles tartani leltárív szerint.  

A fiatal személyes dolgainak használati joga korlátozható, különösen, ha a 

jog gyakorlása eltér a növendék vagy a társai nevelési tervével kapcsola-

tos céloktól, vagy ha a gyermekotthon működési rendjét veszélyezteti, za-

varja. 

Az egészséges táplálkozás érdekében naponta öt alkalommal étkezést 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) biztosítunk, valamint lehetőséget 

a hétköznapi ebéd menüjének csoportonként egységes kiválasztására, a 

reggeli, tízórai, uzsonnai, vacsorai étlap elkészítésében való részvételre. 

A növendékek önellátási kötelezettségének teljesítéséhez, öngondoskodá-

sának és a tulajdonosi szemlélet kialakításához biztosítjuk a szükséges fel-

tételeket. 

Megteremtjük a lehetőséget az egészséges életmódra, megfelelő életvitel-

re, azaz évszaknak megfelelő ruházat viselésére, valamint a tanuláshoz, 

sportoláshoz szükséges eszközök (tanszer, sportruházat… stb.) használa-

tára. 

 A gyermekotthon területén belül, rendelési időben biztosított a szakszerű 

egészségügyi (szükség esetén mentálhigiénés) ellátás. 

Előkészítjük a fiatalokat - az egyéni adottságok, képességek, érdeklődési 

körök figyelembevételével az iskolai végzettségnek megfelelő tanulmá-

nyok folytatására. 

Biztosítjuk az iskolai tanulmányok (magántanulói jogviszonyban) folyta-

tásához szükséges feltételeket.  A tanulmányi munkához, a képességek 

kibontakoztatásához, a felzárkóztatáshoz szakszerű segítséget (szakkö-

rök,- tehetséggondozás,- fejlesztés) nyújtunk. 

Minden fiatalnak (magatartásától függően) lehetősége van érdeklődési kö-

rének megfelelően bekapcsolódni az intézményen kívüli sport, kulturális 

és egyházi programokba, foglalkozásokba, egyesületi taggá válni.  

A szellemi, erkölcsi fejlődést előmozdító tömegtájékoztatási, szórakozta-

tási eszközök (sajtótermékek, rádió, TV, könyvtár, mozi, sport rendezvé-

nyek, színház, stb.) valamennyi fiatalnak rendelkezésére állnak. 

A foglalkozások idején a kijelölt helyiségben kell tartózkodni, a foglako-

zásokon tisztán, ápoltan, az évszaknak és a foglalkozás jellegének megfe-

lelő ruházatban és a szükséges felszerelési tárgyakkal kell részt venni. A 

foglalkozási helyről való távozás csak a foglalkozás vezető engedélyével 

történhet. 

A csoportvezető nevelő javaslata alapján - a minősítési rendszernek meg-

felelően - csoportos vagy egyéni kimenőt engedélyezünk fiataljainknak, 
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hétvégén és munkaszüneti napokon 13.00 - 20.00-ig (nyáron indokolt 

esetben vagy az egészséges életmód programban részt vevők részére 

13.00-21.00-ig) 

Az egyéni és csoportos kimenőről való beérkezést követően a növendékek 

kötelesek alávetni magukat az esetleges ellenőrzésnek a gyermekotthon-

ban. 

Valamennyi fiatalt a törvényi (rendeleti) szabályozásnak megfelelő össze-

gű havi zsebpénz sajátkezű átvétele illeti meg (melynek kifizetése a terá-

piás szerződés szerint történik). 

Amennyiben kiemelkedő teljesítményt (tanulás, szorgalom, munka, sze-

replés, stb.) nyújt a fiatal, jutalom zsebpénz is adható 500,- 1000 Ft érték-

ben. 

A nagykorúság elérésekor a törvényi feltételek megléte esetén utógondo-

zói ellátást kérhet.  

Valamennyi fiatal részére kötelező: a takarítási rend, a heti program, napi-

rend folyamatos betartása, és a felelősi rendnek megfelelően másokkal 

történő betartatására is törekedni kell. 

Az ellátottak által használt helyiségekből való távozáskor a helyiségeket 

megfelelő rendben, kulturáltan kell hátrahagyni. 

Mindig biztosítani kell, hogy a csoportok helyiségeibe a felnőttek bármi-

kor bemehessenek. 

Lehetőség van a fiatalok részére, hogy az általuk használt helyiségeket (a 

jó ízlés határain belül, a csoportvezető nevelő egyetértésével) kulturáltan, 

tetszésüknek megfelelően alakítsák. Azok állagának megóvására, az in-

tézménytől kapott felszerelésre, annak rendeltetésszerű használatára 

(anyagi felelősségre vonás terhe mellett) minden fiatalnak ügyelni kell. 

Lehetősége van minden ellátottnak igénye szerint vallásának gyakorlásá-

ra, egyházi foglalkozásokon való részvételre, kisebbségi – vagy etnikai – 

csoport tagjaként saját kultúrájának- nyelvi, zenei szokásainak, hagyomá-

nyainak ápolására, gyakorlására. 

A helyes közéleti tájékozódás lehetőségét kell biztosítani. 

 

 

 

 

 

IV. 

AZ ELLÁTOTTAKNAK A HOZZÁTARTOZÓKKAL, ILLET-

VE MÁS SZEMÉLYEKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁ-

SÁRA, A LÁTOGATÁS, ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS 

RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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A gyermekotthon valamennyi ellátottjának módja és lehetősége van a 

gyámhivatal határozatának megfelelően folyamatos és időszakos (törvé-

nyes képviselőjével, és családjával) kapcsolatot tartani, pozitív irányú, 

személyes kapcsolatait ápolni (a törvényi és az intézményi korlátozások 

figyelembevételével). 

Minden fiatal térítésmentesen telefonon (a kijelölt napon, a napirend sze-

rinti szabadidőben, de legkésőbb 19.00-ig), levelezés útján gyámjával és 

közvetlen hozzátartozójával tarthat kapcsolatot.. 

A fiatal vezetékes telefonon a napirend szerinti szabadidőben, de legké-

sőbb 19.00-ig hívást kezdeményezhet, fogadhat, saját mobiltelefonján a 

napirend szerinti szabadidőben, de legkésőbb 21.00-ig hívást kezdemé-

nyezhet, fogadhat. Mobiltelefonját azonban köteles megőrzésre leadni 

(legkésőbb 21.00-kor), a megőrzés ideje hétköznap: 21.00 - 12.00-ig, hét-

végén és munkaszüneti napon: 21.00 - 08.00-ig. 

A szabályozott kapcsolattartás keretében az ellátottak minden hónap páros 

hétvégéin 09.00 - 18.00 között - előzetes egyeztetés alapján - látogatót fo-

gadhatnak az erre kijelölt helyeken (otthoniroda, csoport nappali helyisé-

ge). Hétköznap csak különösen indokolt esetben, intézményvezetői enge-

déllyel lehet látogatót fogadni. 

Időszakos kapcsolattartás keretében tavaszi, nyári, téli szünet alatt szabad-

ságra mehetnek a gyámhivatali határozatnak megfelelően. 

Az engedélyezett kapcsolattartásokról ápoltan, pontos időben kell vissza-

érkezni. Az esetlegesen elkövetett törvénysértő cselekményekről a cso-

portvezető nevelőt tájékoztatni kell. 

 

 

V. 

A PANASZJOG ÉRVÉNYESÍTÉSE 

 

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, valamint a gyermek- ön-

kormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét el-

látó érdekképviseleti szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal él-

hetnek a gyermekotthon vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál. 

 az ellátást érintő kifogások orvoslása, 

 a gyermeki jogok sérelme,  

 A fiatal kulturált hangnemben előterjesztheti panaszát, kifo-

gását, jelzést adhat (a csoport vezetőjének, intézményvezető 

helyettesnek, intézményvezetőnek, gyermekjogi képviselő-

nek, gyámnak… stb.). Viselkedésével mások személyiségi 

jogait és emberi méltóságát nem sértheti. 

 

Fogadó órák: 
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- gyermekotthon vezető:           minden héten hétfő 13.00-16.00 

- szakmai vezető:                   minden héten szerda 13.00-16.00 

- gyermekjogi képviselő: a hónap második és negyedik csütörtöki napján 

                                         14.00-16.00 a gyermekotthonban,  

                                         a páratlan hónap (január, március, stb.) csütör- 

                                         töki napján 17.00-18.00 az irodájában. 

 

Rendkívüli esetben – panaszjogának érvényesítése céljából – a gyermek 

soron kívül meghallgatást kérhet az intézmény szakmai vezetőitől. 

 

 

 

VI. 

GYERMEKÖNKORMÁNYZATI ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM 

VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS EGYETÉRTÉSI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁ-

RA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA 

 

Minden fiatalnak lehetősége van az intézményben működő gyermekön-

kormányzat munkájában való aktív közreműködésre, abban való részvé-

telre. Joga van véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni az Őt vagy társait 

érintő kérdésekben. A gyermekönkormányzat vezető testülete által hozott 

döntéseket el kell fogadni, be kell tartatni és tartatni. 

 

 

A gyermekek érdekvédelmének törvényileg szabályozott fóruma az Ér-

dekképviseleti Fórum. 

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a Gyermekönkormányzat, 

valamint a gyermek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti szervek a 

gyermekotthon vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál írásban 

panasszal élhetnek az ellátást befolyásoló kérdések orvoslása érdekében, a 

gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettség-

szegése esetén. 

A gyermekotthon vezetőjének, illetve az Érdekképviseleti Fórum vezető-

jének15 napon belül tájékoztatást kell adni az orvoslás módjáról. 

 

 

 

VII.  

A JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS RENDSZERE 

 

A fiatal teljesítménye minden héten értékelésre kerül, valamint a hónap 

utolsó péntekjén a csoportbeli és az iskolai teljesítmények összesített havi 

értékelésre kerülnek (ezek adják a minősítési rendszer alapját). 
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 A minősítési rendszer egy értékelési skálán elfoglalt helyét mutatja min-

den fiatalnak, ami alapján a kedvezmények adhatók. 

 

Jutalmazás: 

 

- a fiatalok a kitűnő magatartásért, a tanulásban vagy munkában elért ered-

ményekért az alábbi jutalomban részesülhetnek, a meghatározott pontér-

ték elérése esetén: 

o a/csoportos jutalmazás: - csoport előtt dicséret, oklevél; 

tárgyjutalom, pénzjutalom; 

kirándulás, táborozás. 

o b/ egyéni jutalmazás: szóbeli, vagy írásbeli dicséret 

(- fejlesztőpedagógusi, nevelői, intéz-

ményvezetői); 

oklevél; 

tárgyjutalom; 

jutalom zsebpénz; 

jutalom sport, kulturális rendezvény 

kimenő 

 

Pontértéki Lehetőségek: 

 

Pontérték Állapot            Adható          

 0 – 2,0  Javítandó  1. Csoportos kimenő lehetősége 

      2. Szabadidős, szakköri foglalkozásokon való 

      részvétel.  

2,1 – 3,4 Elfogadható  1. Csoportos kimenő lehetősége 

2. Szabadidős, szakköri foglalkozásokon való 

      részvétel.  

      3. Korlátozott egyéni kimenő lehetősége. 

3,5 – 4,0 Javuló  1. Csoportos kimenő lehetősége 

2. Szabadidős, szakköri foglalkozásokon való 

      részvétel.  

      3. Egyéni kimenő lehetősége. 

      4. Kommunikációs kapcsolattartás kortársakkal. 

      5. Látogató fogadás a rögzített szabályok szerint 

4,1 – 4,4 Jó   1. Csoportos kimenő lehetősége 

2. Szabadidős, szakköri foglalkozásokon való 

      részvétel.  

      3. Egyéni kimenői lehetősége. 

      4. Kommunikációs kapcsolattartás kortársakkal. 

     5. Látogató fogadás a rögzített szabályok szerint 

     6. Plusz zsebpénz adhatósága (500 Ft). 
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4,5 – 5 Példás  1. Csoportos kimenő lehetősége 

2. Szabadidős, szakköri foglalkozásokon való 

      részvétel.  

      3. Egyéni kimenői lehetősége. 

      4. Kommunikációs kapcsolattartás kortársakkal. 

     5. Látogató fogadás a rögzített szabályok szerint 

     6. Plusz zsebpénz adhatósága (1000 Ft). 

     7. Hosszú kimenő lehetősége (szombaton 13-21) 

     8. Eltávozás lehetősége. (Gyámhiv. eng. alapján. 

 

 

Felelősségre vonás: 

 

A kötelességét nem teljesítő, a házi és napirendet többször vagy súlyosan 

megszegő gyermek, a kötelességszegés arányában felelősségre vonásban 

részesül. 

 

o a/fegyelmező intézkedések:  

- apróbb szabálytalanság esetén, apróbb szankciók (DVD, számítógép. 

stb. megvonása) alkalmazható. 

- figyelmeztetés szóban vagy írásban, a napirendi feladatok hanyag elvég-

zésért; - fejlesztőpedagógus, nevelő. 

- írásbeli intés, gyermekeket és felnőtteket megbotránkoztató viselkedé-

sért, a kötelesség elmulasztásáért; - fejlesztőpedagógus, nevelő. 

 

 

 

 

 b/ fegyelmi büntetés: 
Akkor kerül erre sor, ha a fegyelmező intézkedések nem járnak ered-

ménnyel.  

- figyelmeztetés: általában a társakkal vagy felnőttel szembeni agresszív 

magatartásért, kötelesség szándékos nem teljesítéséért: fejlesztőpedagó-

gus, csoportvezető nevelő, intézményvezető helyettes. 

- megrovás: ha az előző felelősségre vonás nem érte el a célját és több te-

rületen erősen kifogásolható a gyermek magatartása: - fejlesztőpedagó-

gus, nevelési egység vezető, intézményvezető helyettes. 

- kedvezmények megvonása: egyéni kimenő illetve városi séta- csoportos 

szórakoztató jellegű külső rendezvényeken való részvétel megvonás. 

Szökésből visszahozott fiatal, illetve egyéni kimenőről késve vagy bó-

dult állapotban visszaérkezett növendék az intézmény területét önál-

lóan csak megfelelő személyiségállapot függvényében hagyhatja el. 
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A növendéknek az előző havi értékelésen elért eredménye alapján adható 

jutalom, amelyet az aktuális fegyelmi vétsége kedvezmény megvonásként 

érint. 

- a figyelmeztetés, megrovás lehet fejlesztőpedagógusi, csoportvezető ne-

velő, intézményvezető helyettesi, legsúlyosabb esetben intézményvezetői 

intés. 

- a juttatások megvonására illetve csökkentésére a fent említett személyek 

tehetnek javaslatot, ami lehet a kedvezmények teljes megvonása is. 

- a kirótt büntetés enyhítésére az azt követő kiemelkedő teljesítmény ese-

tén motiváló szándékkal, gyermekotthon vezetői döntésen alapuló lehető-

séget biztosítunk. 

 

 

 

VIII. 

NEVELÉSI FELÜGYELET, BIZTONSÁGI ELKÜLÖNÍTÉS  

 

Amennyiben a fiatal ön - és / vagy közveszélyes magatartást tanúsít, önmaga és 

társai védelme érdekében, valamint a súlyosabb következmények megelőzése 

céljából maximum 24 órára biztonsági elkülönítőben helyezhető el.  

Az elkülönítéssel egy időben gondoskodni kell a fiatal egészségügyi vizsgálatá-

ról, szükség esetén a szakellátást kell igénybe venni.  

A személyi szabadság korlátozásának elrendelésére kizárólag a gyermekotthon 

vezetője jogosult. Amennyiben a veszélyes magatartás korrekciója előrelátható-

lag a 48 órát meghaladja, a fiatal nevelési felügyeletét kezdeményezheti a gyer-

mekotthon vezetője az illetékes gyámhivatalnál. Mindkét esetben írásban kell 

tájékozatni a fiatalt, és a törvényben meghatározott személyeket a korlátozás 

okáról és jogai gyakorlása módjáról. 

 

 

 

Záradék: A Házirendet az intézményvezető, a nevelőtestület valamint a gyer-

mekönkormányzat véleményének figyelembe vételével és az intézményben mű-

ködő érdek-képviseleti fórum egyetértésével hagyja jóvá. 

 

A gyermekotthon vezetője vagy az általa megbízott személy a gyermekotthon-

ban elhelyezett gyermek, annak szülője, törvényes képviselője részére köteles a 

szükséges felvilágosítást megadni, a Házirendet megismertetni, annak 1 példá-

nyát jól látható helyen hozzáférhetővé tenni. 

 

Zalaegerszeg, 2016. július 15.  
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Hatályba lépés dátuma: Zalaegerszeg, 2016……………………… 

 

 

 
 

……………………………….. 

Kanizsai Miklós 

mb. intézményvezető 

……………………………. 

Takács Péter 

gyermekotthon vezető 
 

 


