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fl pattok intézeteinek e g y s é g é  szerbezeíj1 
szabályzata.

I. Általános határozmányok.
1. §. A vakok budapesti ni. kir. orsz. nevelő-és tanintézetének, 

valamint a magyarországi állami, vagy államilag segélyezett vakok 
intézeteinek célja, mindkét nembeli vak növendékeket fogyatékossá
guk dacára vallásosan és erkölcsösen nevelni, a jóra és szépre szok
tatni, valamint szakszerű oktatási módszer segélyével mindazon 
hasznos ismeretekre megtanítani, melyekre az intézet elhagyásával 
az életben szükségük lehet. Célja továbbá a növendékeket, az iskolai 
osztályok befejezésével, az épérzéküekkel versenyképes, kenyér
kereső hivatásra kiképezni.

2. §. Az intézet jelzett céljának elérésére, iskolai osztályokat 
és ipari tanfolyamot foglal magában. A hivatásra való előképzés 
már az iskolázás ideje alatt folyik, a továbbképzés pedig csak 
az ipari képzés befejeztével ér véget.

Az iskolai rész áll:
a) Egy előkészítő osztályból, melynek tantárgyai:

1. Hit- és erkölcstan.
2. Érzékeltető oktatás.
3. Klein-irás.
4. Latin betűk olvasása.
5. Számtan.
6. Testgyakorlás.
7. Mintázás.
8. Szilánkfonás.
9. Női kézimunka.

10. Ének.
b) 1 IV. felmenő osztályból, melyeknek tantárgyai:

1. Hit- és erkölcstan.
2. Érzékeltető oktatás.
3. Klein-irás.
4. Latin betűk olvasása.
5. Braille-irás.
6. Braille-olvasás.
7. Nyelvtan.



8. Irálytan.
9. Számtan.

10. Mértan.
11. Földrajz.
12. Történelem.
13. Alkotmánytan.
14. Természetrajz.
15. Természettan, 
ló. Egészségtan.
17. Rajz.
18. Mintázás.
19. Testgyakorlás.
20. Famunkák és gyakorlati irányú kézügyesítő oktatás.
21. Női kézimunka.
22. Ének.
23. Zongora.
24. Orgona.
25. Hegedű, gordon, gordonka.

Az ipari tanfolyam:
Az ipari tanfolyamon, mely az előkészítő és l—IV. felmenő 

osztályon túl, legfeljebb 3 évre terjed, a növendékek főképen 
valamely iparágat, kefekötést, kosárfonást, nádszékfonást stb. 
tanulnak.

Az ipari képzés egész ideje alatt, elméleti továbbképző 
tanfolyamot látogatnak a növendékek, melynek tantárgyai:

1. Erkölcstan.
2. Nyelvtan.
3. Irálytan.
4. Irodalom és költészettan.
5. Számtan, 
ö. Mértan.
7. Földrajz.
8. Történelem.
9. Természetrajz.

10. Természettan.
11. Egészségtan.
12. Testgyakorlás.
13. Női kézimunka.



Az egyes tantárgyakból elérendő célokat, az elvégzendő 
tananyagot és alkalmazandó módszert a tanterv és módszertani 
utasítások határozzák meg. A zeneoktatás, általában csak a növen
dékek kedélyképzését van hivatva szolgálni. A zenét illetőleg a 
következő rendelkezések az irányadók:

Hegedűt és zongorát az I—IV. felmenő osztályban minden 
növendék tanul. Aki azonban egy évi időtartam alatt, tehát az 
első osztályban kielégítő eredményt nem mutat, avagy a zene 
iránti kedve a későbbi fokon kielégítő módon nem nyilatkoznék, 
az ily növendéket a zenetanítók indokolt előterjesztésére, az igaz
gató a zene tanulása alól felmentheti s ezt a tantestület tudomá
sára hozza. Zene alól való felmentés csak a tanév végén történ
hetik. Ugyanakkor ezen növendékek gyakorlati irányú kézügye- 
sítő órákra osztatnak be. Az első és második osztályokban a 
növendékek kizárólag hegedűt és zongorát tanulnak. A Ili. és IV. 
osztályokban azonban e két tárgy valamelyikének helyébe a 
gordon, vagy gordonka is léphet. Ugyancsak ezen osztályok 
növendékei, korlátolt számban, az orgonaórákra is beoszthatók. 
A hangolás nem tartozván a szoros értelemben vett iparágak 
közé, a felmenő négy osztályt végzett azon növendékek, kik a 
zene valamely ágában kellő elöhaladást tanúsítottak, a hangolási 
és hangszerkezelési órákra osztatnak be. Ezen órák a zongora
hangoláson kívül más hangszerek hangolására és az összhangzat
tanra is kiterjeszkedhetnek. Ily növendékek, a továbbképző tan
folyamot szintén kötelesek hallgatni. Ezenkívül az intézeti zongora- 
tanító által adandó órák keretében a zongorahangolás eredmé
nyének bemutatásához szükséges gyakorlati órákban részesíthetők. 
Úgy az előbbi, mint az utóbbi tárgyakra beosztandó növendé
kekre, valamint a hangolás mellett beosztandó egyéb elfoglaltatás 
megállapítására nézve, a szaktanítók előterjesztésére, az igazgató 
határoz s eljárását bejelenti a gyűlésnek. A növendékek kedély
nemesítésére házi zenekar tartatik fenn.

3. §. A tanítás nyelve a magyar. Jobb módú szülők tehet
ségesebb gyermekei azonban az esetleg ezek oktatására vállal
kozó valamely intézeti tanítótól külön órákban és külön díja
zás mellett, az igazgató engedőmével, idegen nyelvből is nyer
hetnek oktatást.

4. §. Az előkészítő és I-IV . felmenő osztályokban a növen
dékek egy-egy tanéven át nyernek oktatást; az a növendék,
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aki kielégítő előmenetelt nem tanúsít, ismétii az osztályt. Többször 
mint egyszer, az osztály rendszerint nem ismételhető. Az oly 
növendék, aki az érintett osztályokban hét év óta nyer oktatást, 
de ezen idő alatt bármely okból az előkészítő és felmenő osztá
lyokat nem végezte el, a képzettség fokára való tekintet nélkül 
az ipari tanfolyamra osztatik be. Aki az iparban sem tanusit ele
gendő eredményt, az 2 évi próba után miniszteri jóváhagyás 
alapján a tanév végén az intézetből eltávolítandó.

Szellemileg kevésbé fejlett, ellenben testileg eléggé erős 
növendékek már a 111., IV. osztály befejezése előtt, vagy még 
korábban is, ha az iparos tanonczéveiket elérték, miniszteri enge
déllyel az ipari tanfolyamra oszthatók be. Az ipart az arra 
beosztott megfelelő korú növendék az intézetben legfeljebb 3 
éven át tanulhatja. Nem vétetik ki e rendelkezés alól olyan sem, 
aki bármely oknál fogva a meghatározott előképzettség meg
szerzése előtt helyeztetik az iparra; szóval a hivatásra előkészítő 
szakra beosztott növendéknek, az intézetből való távozása, a 3 
év befejezésével történik. Általában pedig 10 évnél tovább, vala
mint 18 éves korán túl senki az intézetnek növendéke nem lehet. 
Az intézetből kilépő növendékek az áll. foglalkoztatókban nyernek 
továbbképzést, hol is a főtörekvés mielőbbi önállósításukra irá
nyítandó.

5. §. Az előkészítő és I—IV. felmenő osztályokban a növen
dékek száma 10 — 15. Az ipari tanfolyamon is egy-egy mester 15 
növendéknél többet alig oktathat eredménnyel.

6. §. A növendékeket képességeik mérlegelésével, az osz
tálytanító, egy zenetanító és a gondnok meghallgatása mellett, a 
hivatásra képző szakra, az igazgató osztja be.

II. A növendékek felvétele.
7. §. A vakok budapesti m. kir. orsz. tan- és nevelő intézetébe 

vallás, nemzetiség és nemre való tekintet nélkül felvehetők:
a) Oly 8—10 éves korban levő vak gyermekek, a kik a 

vakságon kivül más testi, vagy szellemi fogyatékossságban nem 
szenvednek. Ha pedig csak a felvétel után tűnnék ki, hogy 
hülyeségben, gyengeelméjűségben, nehézkórban, bénaságban, 
vagy más, az oktatást akadályozó betegségben szenved a gyer
mek, hozzátartozói költségére távolíttatik el az intézetből.

b) Oly gyermekek, akik iskolai oktatás közben vesztették



el látóképességüket, vagy vakságuk daczára is kellő eredménnyé 
járták már valamely elemi osztályt, 14 éves korukig felvehető! 
és képzettségüknek megfelelő osztályba sorozandók; 18 évei 
korukon túl azonban ezek sem lehetnek az intézet növendékei,

8. §. Minőségükre nézve a növendékek bennlakók vagv 
bejárók.

a) A bennlakó növendékek az intézetben teljes ellátást, 
ruházatot, taneszközöket nyernek és betegség esetén az intézet 
költségén gyógyíttatnak. A bejárók csakis oktatásban részesülnek. 
Az intézettől kapott taneszközök fejében minden növendék fel
vétele alkalmával egyszer s mindenkorra 20 koronát fizet az 
intézet pénztárába. Szegénysorsu, érdemes növendékeket azon
ban a minisztérium, a tantestület javaslata alapján, ezen dij fizetése 
alól felmenthet.

b) A bennlakó növendékek fizetők, vagy ingyenesek (ala
pítványi helyet élvezők). A tápdij egy évre ezidő szerint 600 
korona, mely félévi előleges részletekben fizetendő és mely 
összeg fejében a növendék mindazon előnyben részesül, melyek 
az alapítványi növendékek részére biztosítvák.

c) A künnlakó növendékek tisztességes és feddhetlen hirü 
családoknál helyeztetnek el. Ennek ellenőrzése az igazgató hatás
körébe tartozik. Az elhelyezés tekintetében, méltassa minden szülő 
az igazgatóság jóakaratu tanácsait figyelemre.

d) Tandíjat sem a bennlakó, sem a bejáró növendékek nem 
fizetnek. A magánalapítványi helyek elnyerése végett vagy köz
vetlenül az alapítvány kegyurához intézendők a kérvények, vagy 
ahhoz címezve, az igazgatóságnál nyújtandók be.

e) Minden más bennlakó, vagy bejáró növendék felvétele, 
egyedül a vallás- és közoktatásügyi minisztérium joga. Az inté
zetbe való felvételi kérvények tehát vagy közvetlenül a minisz
tériumhoz intézendők, vagy pedig ahhoz címezve, az igazgató
ságnál nyújtandók be.

9. §. Akik ezen intézetben örök időkre szóló alapítványi 
helyet óhajtanak létesíteni, a közelebbi feltételeknek az intézet 
igazgatóságával történt megállapítása után, szabályszerű alapító- 
levelet állítanak ki és 600 korona évi tartásdijnak és ez összeg 
4%-nyi kezelési járulékának megfelelő tőkét készpénzben, vagy 
államilag elfogadott ovadékképes értékpapírokban szolgáltatnak 
be az állampénztárba. Az alapítólevelek a vallás- és közoktatás
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ügyi minisztérium jóváhagyása után lesznek érvényesek. Minden
nemű más alapítvány hasonlóképen ezen minisztérium jóvá
hagyását igényli.

10. §. Az intézetbe való felvétel iránti és szegénységi bizo
nyítvány hiányában szabályszerűen bélyegeit kérvényekhez, a 
következő mellékletek csatolandók:

a) születési anyakönyvi kivonat;
b) a gyermek vakságát igazoló bizonyítvány;
c) himlőoltási bizonyítvány;
d) hatósági kimutatás a családi és vagyoni állapotról;
e) hiteles szülői vagy gyámi nyilatkozat, hogy a gyermek 

látóképességének helyreállítását, vagy javítását célzó orvosi 
műtétbe beleegyezik.

A b) és d) alatti csatolmány számára csakis az igazgatóság 
által díjtalanul megküldött nyomtatvány űrlapok használhatók.

11. §. A felvételért folyamodók felszerelt kérvényeit az intézet 
igazgatósága a tantestület ülésében folytatott tárgyalás után táblá
zatos kimutatás mellett, melynek kapcsán felelősség terhe alatt 
igazolandó a tényleg megüresedett és a megengedett létszámnak 
megfelelően betölthető helyek száma, minden év május hó végén 
terjeszti fel a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy 
annak határozata alapján a felvételt nyerő növendékek hozzá
tartozói még a tanév megkezdése előtt idejekorán értesíthetők 
legyenek.

Az egyszer benyújtott felvételi kérvények a benyújtás nap
jától mindaddig nyilvántartatnak az intézeti igazgatóság által, inig 
a folyamodó vagy felvétetik, vagy tizedik évét be nem tölti.

A felvételi feltételeknek már meg nem felelő vak gyermekek 
kérvényei, a felvételért folyamodók nyilvántartási könyvéből, az 
igazgatóság által hivatalból töröltetnek és a folyamodóknak vissza
küldetnek. Úgyszintén tárgyalás nélkül hivatalból visszautasíttatnak 
a szabályszerű felvételi kort már betöltött vak gyermekek felvétele 
iránti, az igazgatóságnál benyújtott kérvények is.

12. §. A bennlakásra felvett fiúgyermekek a felvétel alkal
mával kötelesek magukkal hozni 6 drb inget, 6 drb lábravalót» 
12 drb zsebkendőt, 6 pár kapcát vagy harisnyát, 6 törülközőt 
és 1 pár cipőt, vagy csizmát; a lányok pedig 6 drb inget, 6 
pár harisnyát, 12 drb. zsebkendőt, ó drb alsószoknyát, 6 drb női
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nadrágot, 1 drb nagy kendőt, 6 drb törülközőt és 1 pár cipőt 
Minden ruhadarabnak újnak kell lenni.

13. §. A felvételt nyert növendékeket tartoznak a szülők, 
vagy megbízottaik szeptember 1. és 3. között tiszta és egész
séges állapotban az igazgatóságnak átadni. A növendékek'kísé
rőikkel együtt, más visszahozatal alkalmával is, csak úgy bocsát
hatók be az intézetbe, ha tiszti orvos által kiállított bizonyítványt 
tudnak felmutatni arról, hogy sem a kisérő, sem a növendék 
szüleinek házában, avagy környezetében hat hét óta fertőző 
betegség nem merült fel; s csak akkor távozhatnak, ha az intézeti 
orvos őket megvizsgálta s egészségeseknek találta. Ha valakit az 
intézeti orvos bármely oknál fogva nem vesz fel az intézetbe, a 
szülőknek saját költségükre kell a gyermeket hazaszállítaniok.

III. Tanulmányi ügyek.
14. §. Az iskolai év szeptember hó 1-én kezdődik és junius 

végéig tart. Évközben a növendék be nem léphet, hacsak a szülei
nek átköltözködése miatt egyik intézetből a másikba át nem lép. 
Betegség miatti késedelem orvosi bizonyítvánnyal igazolandó.

15. §. A tanítás az egész iskolai éven át megszakítás nélkül 
halad a tanterv-, a módszertani utasítások-, a megállapított tan
menet- és a havonként tartani köteles tantestületi ülések határo
zatai értelmében.

16. §. A következő tanévi tanerő szükséglet minden évi 
május hó 1-ig a gyógypaedagógiai intézetek orsz. szaktanácsánál 
jelentendő be. A következő tanév tanulmányi órarendjét, a tantes
tület a tanév utolsó hetében tartandó ülésen akként állapítja meg, 
^ogy  ̂ tanítást a vasárnapi és ünnepi szüneteken kívül más egész 
napra terjedő szünet ne szakíthassa meg. Az óratöbletek elvi 
engedélyezésének kérése is ez ülésből folyólag történik. Az eset
leges változások szeptember hónapban jelentendők be.

17. §. A rendes szüneteken kívül szünnapok általában a va
sárnap, a meghatározott ünnepek és az igazgató által tanévenként 
engedélyezhető 3 szünnap.

A karácsonyi szünidő december 23-tól január 2-áig, a hús
véti szünidő virágvasárnaptól husvét utáni keddig bezárólag, a 
pünkösdi szünet 4 napig tart. Iskolai szünet tartandó a király'és 
a királyné születése és nevenapján, továbbá a koronázás évfor
dulóján és április 11-én. Iskolai szünet tartható niég farsang utolsó
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napján, siketnéma intézeteknél Szalézi Szt. Ferenc napján, a va
koknál József nádor évforduló napján. E három nap azonban az 
igazgató által engedélyezhető 3 szünnapba betudandó.

18. §. Az órarend megállapításánál figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a legtöbb szellemi munkával járó tantárgyak a déle
lőtti első órákra tétessenek.

Az első lecke az óraütéssel kezdődik és 50 percig tart. Az 
első és második lecke között 10, a második és harmadik lecke 
között 20, a harmadik és negyedik lecke között ismét 10 percnyi 
szünet tartatik.

19. §. A növendékek kötelesek felekezetűk vallásos gyakor
lataiban az illető hitoktató által az igazgatóval egyetértőleg meg
határozandó módon résztvenni. Ezen gyakorlatok alól valamely 
növendék csakis kivételesen és fontos okok folytán az igazgató 
által az illető hitoktató meghallgatása után menthető fel.

20. §. A növendékek szülei félévenkint, január és junius hó 
végén gyermekök magaviseletéről és előmeneteléről értesítőt kap
nak. Minden hónap 15-én az Írni már tudó vidéki növendékek 
levelet Írnak szüleiknek.

21. §. Minden iskolai év végén házi vizsgálat tartatik. A 
házi vizsgálat nem nyilvános.

A házi vizsgálat eredményeként az illető osztályfőnök (tan
tárgy előadója) az igazgatóval egyetértve megállapítja a növen
déknek év végi érdemjegyeit, melyek alapján a tanulmányi napló 
kiállítandó. Ezen naplót úgy az igazgató, valamint a tantestület 
összes tagjai aláírják.

A magaviselet jelzésére: a dicséretes, jó, tűrhető, rósz; a szor
galom jelzésére: a kitartó, kellő, változó, csekély; az előmenetelre: 
kitűnő, jeles, jó, elégséges, elégtelen érdemjegyek szolgálnak.

Az általános osztályzat megállapításánál az előkészítő osz
tályban a női kézimunka és ének; a felmenő négy elméleti osztály
ban: szilánkfonás, gyakorlati irányú kéziigyesítő oktatás, női kézi
munka, ének, zongora, hegedű, (gordon, gordonka), orgona ered
ménye nem számítható be. E tárgyak csak végelbocsájtó bizonyít
ványban számítandók be az általános osztályzat megállapításánál. 
A továbbképző osztályokban minden tanjegy számít az általános 
osztályzat megállapításánál.

Az általános osztályzat, az előbb említett tantárgyak figyelmen 
kívül hagyásával, a többi, illetőleg a végső-bizonyítványnál vala
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mennyi tantárgyak középarányosa szerint oly módon állapítandó 
meg, hogy a számbavételre jogosított tantárgyakból nyert érdem
jegyek összeadatván, az összeg annyival osztatik el, a mennyi az 
összeadott tantárgyak száma. Ha a maradék egy harmadnál több 
(pl. 24/ii), vagy éppen egyharmad (pl. 24/12), akkor az általános 
számjegy 3-ban fejezendő ki. Ha ellenben egy harmadnál kisebb 
a maradék (pl. 28/10) akkor az eredmény 2.

Az erkölcsi magaviselet, szorgalom, figyelem stb. az általá
nos osztályzatnál nem számítható be.

Bizonyítványt a növendékek csak az intézet végleges elha
gyásakor kapnak.

22. §. Az oly növendék, a ki a szépírás, rajz, tornászat és 
kézimunkán kiviil valamely tantárgyból elégtelen jegyet nyer, az 
osztály ismétlésre utasíttatik. Javító vizsgálatot a növendék csak 
azon esetben tehet, ha ki tudja mutatni, hogy a két havi nyári 
szünidő alatt valamely gyógypaedagógíai oktatásra képesített tanító 
által magánoktatásban részesült azon tantárgyból, a melyből elég
telen érdemjegyet nyert.

23. §. A tanév elején magántanulókul beiratkozott növendé
kek az iskolai év végén, az igazgatóság által kitűzött napon vizs
gáznak. Azok a gyermekek azonban, a kik magántanulókul bár
mely okból be nem iratkoztak, csakis miniszteri engedéllyel 
tehetnek vizsgát.

A magántanulók vizsgadíjul 20 koronát fizetnek. Ez összeg 
fele az igazgatót, másik fele a vizsgáztató tanítót illeti meg.

W. A tantestület.

A) Az igazgató.
24. § Az igazgató, az intézet vezetője és a tantestület minden 

tagjának, valamint az intézet összes alkalmazottainak közvetlen 
eiüljárója. Felelősség mellett vezeti, irányítja az intézet összes 
szellemi és anyagi ügyeit. Képviseli (kifelé) az intézetet, közvet
lenül érintkezik a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal, mint 
tanhat^-sággal és az innen vett r^ndeleteket végrehajtja.

Különös teendői:
a) Ügyel az intézeti rendre és szigorú fegyelmet tart. Köte

les a tanítók és tanítónők óráin minél gyakrabban megjelenni, a 
tanítást és nevelést figyelemmel kisérni.
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b) Az igazgató egyik legfőbb gondját képezze, hogy az 
intézet az oktatáshoz szükséges taneszközökkel el legyen latva.
E végből szükség szerint a tantestülettel összeállíttatja a taneszkö
zök jegyzékét és azok beszerzéséről gondoskodik.

c) Minden öt évben a tantestület összes tagjairól minősítési 
táblázatot terjeszt fel a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, az 
időközi változásokat pedig minden tanév végén bejelenti.

d) ügyel arra, hogy a tantestület minden tagja kötelességeit 
pontosan teljesítse, az esetben pedig, ha valaki részéről mulasz
tást tapasztal, első Ízben négyszemközt meginti, ismétlődés ese
tén ügyét a tantestület előtt szóba hozza s ha mindez eredmény
telen volna, végül a mulasztásról, további intézkedés végett, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek tesz jelentést.

e) Felügyel az intézet összes vagyonára, helyiségeire, gyűj
teményeire, könyvtárára stb. A taneszközök felett főfelügyeletet 
az igazgató gyakorol, az egy egészet képező taneszközök (szem
léltetési, természetrajzi, természettani földrajzi gyűjtemények könyv
tár stb.) fölötti felügyeletet pedig az illető szakok tanítóira, a kije
lölt tanítókra bízza. . , .

j) A tanítási tárgyakat és egyéb iskolai és intézeti teendőket
felosztja s az órarendet a tantestület meghallgatásával megállapítja.

g) Ellenőrzi az oktatást és nevelést, az osztálykönyveket
láttamozza.

h) Szabadságolja a tanerőket legfeljebb 8 napi időre.
i) Valamely tanító akadályoztatása esetén annak helyettesí

téséről gondoskodik.
j) Intézkedik a vizsgálatok és azok vezetése iránt.
k) Szerkeszti az időnkint teendő jelentéseket és a tanév vé

gén megjelenő értesítőt.
/) összehívja és vezeti a tantestületi üléseket és gondoskodik 

arról, hogy a jegyző az ülések jegyzőkönyveit pontosan vezesse.
’ m) A testület tagjainak magánbeadványait a saját véleménye 

hozzácsatolásával felterjeszti a vallás- és közoktatásügyi minisz
terhez.

rí) Pontosan kezeli az intézet irattárát és vezeti az iktató- 
kíadókönyvét és a szükséges segédkönyveket.

o) Az intézet gazdasági és elszámolási kezeléséért felelős.
25. §. Az igazgatók szintén kötelesek bizonyos heti óra

számban tanítani. Minthogy azonban az iskolák és intézetek veze
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tése nem egyenlő terheket rónak az igazgatókra, a tanítási elfog
laltság sem állapítható meg egyenlő arányban. Az igazgatók kö
telező óraszámát évről-évre intézetenkint a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter állapítja meg.

26. §, Az iskolai év tartama alatt az igazgató 48 órán belül 
eltávozhatik az intézet székhelyéről, ha helyettesről gondoskodik; 
48 órán túl terjedő időre azonban csak szabályszerű szabadságo
lás mellett távozhatik. A nyári szünidő alatt 6 hétig terjedhető 
szabadságidő illeti meg. Azonban köteles helyettesítésére nézve a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ideje korán felterjesztést 
intézni.

B) A tantesület tagjai.
27. §. A tantestület áll az igazgatóból, a tanárokból, a tanítók

ból és a tanítónőkből.
28. §. A gyógypaedagógiaí intézetek összes tanerőit a val

lás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki, illetve bízza meg.
A rendszeresített állásra kinevezettek nyugdíjigénye az 1891. 

évi XLlll., illetve az 1885. évi XI. t. c. alapján érvényesül. Az 
összes alkalmazottak felett a fegyelmi hatóságot a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter gyakorolja.

29. §. Nem állandóan alkalmazott óraadó tanárok, tanítók 
és tanítónők tiszteletdiját a körülményekhez képest időről-időre a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.

30. §. A hitoktatókat az illető egyházi főhatóság (izraeliták
nál az egyházközség) ajánlatára, a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter bízza meg.

Tiszteletdíjukat az illető hitfelekezethez tartozó növendékek 
számához képest adandó heti órák száma szerint a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter állapítja meg. Ennek fejében kötelesek a nö
vendékek hittani oktatásán kívül azok vallási gyakorlatait is vezetni 
és ellátni, szükség szerint a tantestület értekezletein megjelenni 
és a növendékek összhangzó nevelésénél az igazgató utasítása 
szerint közreműködni.

.31. §. Az intézetben alkalmazott minden tanító és tanítónő 
heti 24 órai oktatásra kötelezhető.

A gyűlések a rendes tanítási időn kívül tartatnak. A tanórák 
alatt mással, mint tanítással foglalkozni tiltva van.

A tanítási kötelezettségen felül adott heti tanórák külön díja
zása felett a miniszter határoz.
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32. §. A tantestület rendszeresített minőségben alkalmazott 
tagjai kötelesek egy tanerőt díjtalanul helyettesíteni, ha a helyet
tesítés nem tart tovább két hónapnál.

Az osztályfőnökök felelősség terhe alatt kötelesek minden 
növendék mulasztását az osztálykönyvbe bejegyezni.

33. §. A tantestület minden tagjának kötelessége az oktatást 
a tanterv alapján megállapított tanmenet és módszeres tanácsko
zások megállapodása szerint pontosan és az oktatás minden se
gédeszközeit felhasználva, elvégezni. A minden tanórára való 
beható, tudatos előkészület éppen olyan múlhatatlan követeimén e 
hivatásának, mint a kiszabott tanóráknak szigorúan pontos meg
tartása és lellkiismeretes felhasználása. Az iskolai rend érdekében 
pedig akadályoztatás esetén az igazgatót idejekorán értesítenie 
kell, hogy helyettesítéséről intézkedhessék.

Köteles a tantestület minden tagja példájával és közvetlen 
befolyásával a fegyelem fentartásába és a nevelésbe befolyni, az 
intézetet minden irányban emelni és tökéletesíteni, kartársaival a 
kartársi jó egyetértést fentartani; a gyógypaedagógiai oktatásügyet 
általában folytonosan figyelemmel kisérni s úgy az intézetben, 
mint azonkívül előmozdítani; az általános paedagógíai és szakiro
dalom tanulmányozása által magát folytonosan tovább képezni.

A taneszközök, gyűjtemények leltározását a tantestület köte
les pontosan elvégezni. A tantestület minden tagja a neki átadott 
taneszközökről leltárt vezet és ha szükséges, azoknak javítására 
az igazgató figyelmét felhívja.

A növendékek füzeteinek, könyveinek és egyéb taneszközei
nek tisztán és rendben tartását az egyes osztályfőnökök szigorúan 
ellenőrzik és időnkint a növendékek összes szerelvényeit meg
vizsgálják.

34. §. Kikerülhetetlen akadályoztatás esetén a tantestület tagjai 
az igazgatótól 8 napig terjedhető szabadságot kaphatnak. Ennél 
hosszabb ideig tartó szabadságot csak a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter engedélyezhet. A tanerők mulasztása esetén az igazgató 
orvosi bizonyítványt kérhet.

35. §. Köteles a tantestület minden tagja, az igazgató hiva
talos rendeletének feltétlenül engedelmeskedni, fenmaradván azon 
joga, hogy a magára nézve sérelmesnek talált intézkedés ellen a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felfolyamodik. Az igazgató
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köteles ezen felfolyamodást 8 napon belül, a saját véleménye 
hozzácsatolásával, felterjeszteni.

C) Tantestületi ülések.
36. §.• Az iskolai év megnyíltával tartja meg a tantestület 

alakuló tanácskozását, melyen az igazgató kijelöli az egyes osztá
lyok vezetőit, előterjeszti az órarendet és közli a tantestülettel, hogy 
kik bizaínak meg egyéb teendőkkel.

37. §. A tantestület a fenálló tanterv alapján megállapított 
tanmenet szerint teljesíti az oktatást.

E tanmenet megállapítása, a későbben szükségesnek mutat
kozó javítások és módosítások meghatározása végett minden iskolai 
év kezdetén, továbbá a szükséghez képest többször, módszeres 
tanácskozások tartatnak. Ezenkívül foglalkozik a testület ezen ta
nácskozásokon, a szakoktatás köréből választott kérdésekkel oly 
módon, hogy a kérdést egyik tanácskozásról a másikra előre 
kitűzvén, arról a testület egyik tagja a következő módszeres ta
nácskozáson számot ad.

38. §. A módszeres tanácskozásokon kívül minden hó végén 
vagy a következő hó elején rendes tantestületi ülések tartatnak, 
melyeknek feladata az, hogy minden egyes osztály tanulmányi és 
fegyelmi állapota megvitattassék.

39. §. Az említett ügyeken kívül a tantestület ülései elé tar
toznak a következők:

a) Tankönyvek és taneszközök megállapítása.
b) A beszerzendő tanszerek és könyvtári munkák felett 

határozathozatal.
c) A vallás-és közoktatásügyi miniszter részéről a tantestü

lethez utalt, vagy a tantestület valamelyik tagja által tanácskozás 
tárgyává tett ügyek megvitatása és véleményadás.

Az igazgató a minisztériumtól vett rendeleteket, más ható
ságoktól érkezett átiratokat, a mennyiben azok természetüknél 
fogva a testület elé tartoznak ez üléseken közli és a korábbi 
ülések megállapodásainak végrehajtásáról beszámol.

40. §. A tantestület minden tagja köteles az üléséken meg
jelenni, akadályoztatás esetén magát kimenteni. A távollevők a 
jegyzőkönyvben megemlítendök.

A jegyzőkönyveket a hozott határozatokra való tekintettel 
nem napló alakjában kell szerkeszteni.
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A tantestület' mindig egyhangúlag, vagy szótöbbséggel ha
tároz, de a kisebbség, sőt egyesek is követelhetik Írásba foglalt 
különvéleményüknek a jegyzőkönyvhez való csatolását.

A különvélemények 3 nap alatt nyújtandók be. A gyűlésen 
a szavazás nem kötelező. A nem szavazó tantestületi tagok azon
ban a szavazástól való tartózkodásukat a jegyzőkönyvben indo
kolni kötelesek.

A jegyzőkönyvet a tanácskozásban részt vett minden testü
leti tagnak alá kell Írnia.

A jegyzőkönyv két másolati példányából, az egyik a gyűlés
től számított 8 nap alatt a gyógypaedagógiai intézetek orsz. szak
tanácshoz küldendő, egyik pedig a szaktanács utján a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz terjesztendő fel.

A jegyzőkönyvek egyes pontjaira külön-külön teendő fel 
terjesztésekhez a jegyzőkönyvi kivonatok is csatolandók. A külön 
felterjesztések pedig a jegyzőkönyvet kisérő felterjesztésben jel- 
zendők.

41. §. Ha az igazgató nem ért egyet a testület többségének 
miniszteri jóváhagyást nem igénylő határozatával, akkor jogában 
áll a határozatot felfüggeszteni és ideiglenesen saját belátása 
szerint intézkedni; köteles azonban azonnal a kellő módon indo
kolt többségi határozat mellékelésével, jelentést terjeszteni fel 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és döntést kérni.

V. Fegyelmi intézkedések.

42. §. A tantestület, a növendékek erkölcsi magaviseletét, 
előmenetelét állandóan gondos figyelemmel kiséri és a tantestületi 
üléseken tanácskozás tárgyává teszi.

A növendékek erkölcsös és vallásos érzületének ápolása a 
tantestület hivatása. Tartsa ezt a tantestület minden tagja köteles
ségének és nemes példaadással, szeretetteljes bánásmóddal has
son oda, hogy a kötelességérzet és az engedelmesség-, a tiszta
ság. fegyelem és rendszeretet gyökeret verjenek a növendékek 
lelkében. Oyámolítsa a tanító önfeláldozó módon a növendékeket.

43. §. A növendékek kötelesek a tanórákat pontosan láto
gatni.

Házi vagy egyéb teendők miatt a tanórákat elmulasztani 
tilos. A mulasztás csak akkor tekinthető igazoltnak, ha betegség
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miatt, vagy ha az igazgatótól Írásban nyert előleges engedéllyel 
történt az.

44. §. Künnlakó növendékek szülei, illetve a szállásadók 
kötelesek minden mulasztást és annak okát az igazgatónál beje
lenteni.

Az igazolatlanul mulasztó tanulóval szemben az igazgató 
alkalmazza a 47. §.-ban felsorolt rendszabályokat.

45. §. A künnlakó növendékek erkölcsi nevelésénél a szülők, 
vagy helyetteseik közreműködése veendő igénybe. Szükséges, 
hogy úgy az intézeti, mint a házi nevelés arra törekedjék, hogy 
a növendékek mindent kerüljenek, a mi korukkal, életük céljával 
meg nem fér, vagy erkölcsiségüket veszélyezteti.

A nem szüleinél lakó növendékért első sorban azon egyén 
felelős, a kire a szülő kötelességei és jogai átruháztalak. Másod
sorban azonban felelős az illető növendék osztályfőnöke, a ki 
köteles, havonként legalább egyszer, künnlakó növendékeit meg
látogatni s tapasztalatairól a rendes tantestületi üléseken jelentést 
tenni. Abban az esetben, ha az illető szállásadó gondviselését ala
pos oknál fogva elégtelennek, vagy befolyását a növendékre ép
pen károsnak tartja, rögtön tartozik az igazgatónál jelentést tenni. 
Az igazgató a nyert tájékozódáshoz képest javaslatot tesz a testü
letnek a növendéknek más családnál való elhelyezése iránt, sür
gős esetben pedig, igazgatói jogával élve, rögtön elveszi a gyer
meket a kifogásolt családtól és máshoz adja. Intézkedéséről úgy 
a tantestületet, mint a gyermek szüleit (gyámját) hivatalosan értesíti.

46. §. A növendékekkel szemben a következő fegyelmi bün
tetések alkalmazhatók:

a) a tanító által való intés, feddés és szigorú dorgálás ;
b) az igazgató által való megdorgálás;
c) megdorgálás a tantestület előtt;
d) a szülők értesítése gyermekük megfenyittetéséről;
e) az élvezett segély, vagy alapítvány megvonása;
f)  kizárás az intézetből.

Az e) és f) alatt felsorolt fegyelmi eszközök csakis megelőző 
tantestületi ülésben hozott határozat után alkalmazhatók. Mindkét 
határozathoz a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyása 
szükséges.

A büntetések fokozatosan alkalmazandók, csak igen súlyos 
vétség esetén szabad a növendéket, a határozatot megerősítő ren



delet beérkeztéig az iskola látogatásától eltiltani. Ily intézkedésért 
az össztantestület, illetőleg a tantestületi határozathoz hozzájárult 
tagok és az igazgató viselik a felelősséget.

VI. Az intézetek működéséről kiadott értesítő.
47 §• A gyógypaedagogiai intézetek évi működéséről, a tanév 

végén értesítők adhatók ki, mely értesítők a lefolyt iskolai év 
minden fontosabb mozzanatára kiterjednek.

Ha azonban valamelyik intézet nyomtatott értesítőt nem adna 
ki, az igazgató az intézet egy évi működésének főbb mozzanatait 
magában foglaló jelentést szerkeszt, azt a vallás- és közoktatás 
miniszterhez felterjeszti, s megküldi a gyógypaedagogiai intézetek 
orsz. szaktanácsának, valamint az illető intézet felügyelő-bizottsá
gának (igazgató-tanácsának) is.

VII. Egészségügy.
A) Állami intézetekre (internátusokra) vonatkozó rendelkezések.

48. §. Az állami intézeteknek, a beteg növendékek gyógyítása 
és az intézet egészségügyi kérdéseit illető ügyekben való tanácsadás 
céljából, saját házi orvosa van. A háziorvost a miniszter bízza 
meg e tisztséggel és ő állapítja meg évi tiszteletdijat is.

A háziorvos tartozik legalább kétszer hetenkint megjelenni 
az intézetben, hogy a növendékek és a személyzet egészségi 
viszonyai felől tájékozódjék. Valamely növendék-, vagy ingyenes 
gyógykezelésre igényjogosultsággal biró egyén betegsége eseté
ben tartozik azt annyiszor meglátogatni, ahányszor arra szükség 
van. Minden megbetegülést köteles az ápolónőnél levő rovatozott 
naplóba bejegyezni.

Tartozik az intézeti orvos az intézet közegészségügyi viszo
nyait minél behatóbb megfigyelés és tanulmányozás tárgyává tenni; 
miért is lehetőleg gyakran vizsgálja meg a növendékek élelmezé
sét és pedig az élelmi szereket úgy nyers állapotban, mint a kész 
ételeket is, tápérték és emészthetőség tekintetéből. Jogában áll e 
célból az éléstárban, a konyhában, az éttermekben bármikor meg
jelenni, az élelmi szereket és kész ételeket bírálat tárgyává tenni. 
Ha pedig egészségügyi szempontból bármely tekintetben kifogá
solni valót talál, azt az igazgatóv>k^^Dakfi javaslatait
figyelembe veszi. /  \
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49. §. Ha valamely növendék betegségét az intézeti orvos 
életveszélyesnek találja, tartozik erről az igazgatót azonnal értesí
teni, aki ez esetben, az intézeti orvossal egyetértőleg, legalább 
még egy orvosnak tanácsát veszi igénybe.

Amennyiben pedig az orvosi tanácskozás eredménye is az 
életveszélyt állapítaná meg, tartozik az igazgató erről a szülőt, 
vagy helyettesét táviratilag értesíteni.

50. §. Súlyosabb, vagy életveszélyes műtétet igénylő eset
ben, ennek végrehajtásához tartozik az igazgató a szülő-, vagy 
helyettesének beleegyezését kikérni. Ha pedig oly eset áll be, a 
midőn az élet megmentésére irányuló utolsó kísérlet súlyos, vagy 
életveszélyes, ámde halaszthatatlan műtétet igényel, ez esetben az 
igazgató harmadik orvosnak tanácskozását is igénybe veheti, de 
a műtét, a szülő beleegyezésének bevárása nélkül is eszközölhető.

51. §. Ha valamely növendék elhalna, az igazgató erről táv
iratilag értesíteni tartozik a szülőt, vagy annak helyettesét. Ameny- 
nyiben pedig a holttest eltakarítására nézve, 24 óra alatt választ 
nem nyerne, a növendéknek saját vallása szertartása szerint való 
eltemetése iránt a szülő, vagy helyettese költségére az igazgató 
intézkedik.

52. §. Az intézet bennlakó betegei az intézet kórszobájában 
ápoltatnak, az intézeti orvos utasítása szerint. A betegek gondos 
ápolására ott is, ahol nem iskolanénék látják el e tisztet, szakértő 
személyzet alkalmazandó a szükség szerinti számban, mely tar
tozik a beteget lelkiismeretesen és hűségesen ápolni, az orvos 
minden utasítását követni és szigorúan a kórszobákban kifüggesz
tett szabályokhoz alkalmazkodni. Ha az ápolónő ellen panasz 
merül fel, az igazgató őt meginti. Újabb panaszra indokolt eset
ben azonnal el is bocsáthatja.

53. §. A beteg növendékek és az intézet szegődvényes al
kalmazottai, cselédjei az intézet költségén ápoltatnak.

Ragályos betegek gondos felügyelet alatt tartandók és a leg
szigorúbb elkülönítésükre kiváló gond fordítandó.

Ha künnlakó növendék, avagy vele egy lakáson lévő ép 
gyermek ragályos betegségbe esik, az iskolától távol tartandó.

A ragályos betegek ott, a hol járvány-kórház van, a járvány
kórházba szállítandók. Az igazgató az ily növendéket csak akkor 
bocsáthatja ismét az iskolába, h í a kezelő, vagy közhatósági orvos
erre Írásbeli engedélyt ad.



B) Államilag segélyezett intézetekre (externátusokra) vonatkozó
rendelkezések.

54. §. Az iskolai helyiségeknek és a berendezésnek egészségügyi 
szempontból való megvizsgálása és ellenőrzése a hatósági orvos
nak képezi feladatát.

Ha az orvosnak bármi tekintetben észrevételei volnának, a 
hiányok orvoslása végett az igazgatóval egyetértöleg ugyanazt az 
eljárást alkalmazza, a mit ily esetekben a város többi iskoláinál is 
kell alkalmaznia.

Ha a növendékek közt járványos betegség lép fel, vagy 
gyanús megbetegedési esetek fordulnak elő, szintén a hatósági 
orvoshoz kell az igazgatónak fordulnia.

Ha valamely tanuló maga, vagy a vele egy lakáson lévő 
más fogyatékos, vagy ép gyermek ragályos betegségbe esik, az 
iskolától távol tartandó. Az igazgató az ily növendéket csak akkor 
bocsáthatja ismét az iskolába, ha a kezelő, vagy a közhatósági 
orvos erre Írásbeli engedélyt ad.

55. §. Ha valamely gyermek megbetegszik az, ha helybeli, 
a szülei házban, esetleg kórházban gyógykezeltetik; ha vidéki, a 
szállásadó köteles a megbetegedésről rögtön jelentést tenni az 
igazgatónak, ki orvosi segítségről gondoskodik. Súlyosabb ese
tekben a sziilöhelyetteseknek rögtön orvoshoz kell fordulníok.

Orvosi tanácsra a megbetegedett vidéki gyermek kórház
ban gyógykezelendő, még pedig hozzátartozói, esetleg az illető
ségi község terhére.

Az életveszélyesen beteg vidéki gyermekek szüleit az 
igazgató rögtön értesíti.

56. §. Ha valamely vidéki növendék elhalna, az igazgató 
erről távirati utón tartozik a szülőt, vagy ennek helyettesét érte
síteni. A mennyiben pedig a holttest eltakarítására nézve 24 óra 
alatt választ nem nyerne az igazgató, a felügyelő-bizottság (igaz
gató-tanács) elnökének intézkedését kéri.

Vili. Intézetek hatósága.
57. §• A gyógypaedagógiai intézetek feletti tanügyi főfelügye

letet a vallás- és közoktatásügyi miniszter vagy közvetlenül, vagy a 
gyógypaedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa által gyakorolja, mely 
ezen minőségében a számára kiadott szabályzat értelmében jár el.



58. §. Az államilag segélyezett intézetek anyagi ügyeit 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által jóváhagyott 
ügyviteli szabályzat alapján, az illető intézet felügyelő-bizottsága 
(igazgató-tanácsa) intézi.

A felügyelő-bizottság (igazgató-tanács) közvetlenül, vagy a 
szaktanács útján érintkezik a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériummal.
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