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Intézményünkről 
 

Az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon, Bakonyoszlop többcélú intézmény. 
Egyfelől a sajátos nevelési igényű gyermekek részére  általános iskolát tart fenn és pedagógiai 
szakszolgálatot működtet, illetve a gyermekotthon és a lakásotthonok fenntartása tartozik te-
vékenységébe. Jelenleg a nálunk elhelyezett gyermekek mindegyike gyermekvédelmi ellátásban 
részesül, átmeneti vagy tartós nevelt. Intézményünk a Bakony észak-keleti végében, egy kelle-
mes klímájú völgyben, a volt Esterházy-kastélyban, Bakonyoszlop szélén gyönyörű ősparkban 
helyezkedik el, mely már magában is megnyugtatóan hat a fővárosból érkező, nagyvárosi ártal-
makkal terhelt környezetből hozzánk kerülő gyermekeinkre. A szép, kiegyensúlyozott, nyugodt 
falusi légkört önmagában is rehabilitációs tényezőnek tekintjük.  

A kezdetektől napjainkig 
 
A Bakonyoszlopi Általános Iskola és Gyermekotthon 1943 óta működik gyermekvédelmi intéz-
ményként. 1943-ban egy alapítvány, amelyet két fővárosi polgár hozott létre, megvásárolta a 
kastélyt, parkját és a környező földek egy részét, hogy árva leányok nevelésére, ellátására 
hasznosítsa. Az alapítvány létrehozását az akkori fővárosi önkormányzat 10 %-os részesedéssel 
támogatta. Az árva leányok a fővárosból érkeztek. 
 A II. világháború után, közvetlenül az apácarendek feloszlatásával egyidőben, az akkori 
otthon profilt váltott, a leányok helyére árva fiúk kerültek. Először alsó tagozatos, majd az idő 
múlásával felső tagozatos fiúgyermekek nevelőotthonaként működött. Emellett másfél éven ke-
resztül "kádergyerekeket" is üdültettek itt a fővárosból. 1967-től az intézmény túlkoros fiata-
lok elhelyezésére szolgált. A fiúk a tanulás mellett különféle bedolgozói munkákat végeztek ipa-
ri vállalatoknak. 
 1973-tól enyhén értelmi fogyatékkal élő gyermekeket helyeztek az intézménybe. 1995-től 
vált koedukált intézménnyé, melyekben már testvérek, fiúk és lányok, ép értelműek és enyhe  
 



fokban értelmileg sérült gyermekek nevelkednek együtt. A 
három éves óvodástól a 24 éves utógondozottig, minden  kor-
osztály megtalálható a gyermekotthonban. Az intézmény to-
vább fejlődött, létrehozott két lakásotthont a szomszédos 
településen, Bakonyszentkirályon, ahol nyolc-nyolc gyermek 
elhelyezésére adódott lehetőség. Ezt követően került sor a 
kastély teljes rekonstrukciójára, amely már a gyermekvédel-
mi törvény irányelveinek megfelelően történt. A rekonstruk-
ciót követően a gyermekek minden igényt kielégítő, a testi-, lelki- és személyiségfejlődésüknek 
megfelelő elhelyezésben részesültek. Tágas nappali, modern, felszerelt konyha, két-, illetve há-
rom ágyas szobák, több vizesblokk alkotja a lakóegységeket. A nemrégiben épült tornaterem 
biztosítani tudja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 
 2009 szeptemberében került sor a könyvtár ünnepélyes átadására a kastélyépületen be-
lül. A park egy régi faházából méltó helyére került könyvtár 5700 kötetet tartalmaz. 

Az iskolai képzésről 
 

Az általános iskolában - mely a volt Esterházy kastély 
melletti újabb építésű kő épületben található - tanulás-
ban és értelmileg akadályozottak képzése folyik integ-
ráltan, emellett súlyosan és halmozottan sérült gyere-
kek számára is működtetünk fejlesztő, felkészítő cso-
portot. Az osztályokban a tanulók a képességeiknek 
megfelelő képzésben részesülnek. Jól felszerelt tan-
termeinkben gyermekeink szakszerű, speciális fejlesz-
tése történik. A tanórák mellett jó néhány tanórán 
kívüli foglalkozásból is válogathatnak: informatika 
szakkör, mese szakkör, kézműves szakkör, színjátszó 

szakkör és különféle sportkörök. Az iskola pedagógiai szakszolgálatának keretein belül logopédi-
ai és gyógytestnevelési ellátást is biztosítunk rászorult tanulóinknak. 
 Intézményünk 2006-ban új tornateremmel gazdago-
dott. A korszerű, minden igényt kielégítő sportlétesít-
mény nemcsak a testnevelés órák tartására alkalmas, de 
szabadidőben rendszeres sportolási lehetőséget is bizto-
sít gyermekeink számára. Emellett ünnepi alkalmaknak is 
otthont ad. A gyermekek fejlődését könyvtárunk segíti, 
amely 2009-ben költözött új helyére. Az olvasni és inter-
netezni vágyókat modern körülmények között szolgálja ki. 
 2010-ben beindítottuk szakképző osztályunkat, me-
zőgazdasági szakmacsoporton belül képezzük ki fiataljainkat, hogy könnyebben boldoguljanak a 
munkaerőpiacon. 



Gyermekotthonunk és Lakásotthonaink 
 
Gyermekotthonunk 4 lakóegysége 40 átmeneti és 
tartós nevelt, normál, speciális és különleges igényű 
gyermek és fiatal felnőtt befogadására alkalmas. A 
kastélyépület kívül-belül gyönyörűen felújított, a la-
kások a gyermekek igényeinek megfelelően felszerel-
tek. Minden munkatársunk szakképzett, ők segítik 
gyermekeinket, fiataljainkat, hogy megtalálják céljai-
kat, helyt álljanak az iskolában, munkahelyen, szabad-
idejüket hasznosan tudják eltölteni, családjukkal 
rendeződjön kapcsolatuk. A pedagógusokon és gyer-
mekfelügyelőkön kívül rendszeresen foglalkozik nö-
vendékeinkkel pszichológus, fejlesztőpedagógus, csa-
ládgondozó. 
 Jó kapcsolatot ápolunk mind a fővárosban, mind a megyében található hasonló intézmé-
nyekkel, a környező falvak iskoláival, melyekkel sok közös rendezvényen veszünk részt. 
 Néhány volt növendékünk a faluban talált otthonra, itt alapított családot. Sok régi lakónk 
rendszeresen visszajár látogatóba, illetve telefonon tartja a kapcsolatot egykori nevelőivel. 
 Bakonyszentkirályon található két lakásotthonunk, ahol 8-8 fős családi házakban élnek 
gyermekeink. Mindkét helyen főleg testvérek laknak együtt családias légkörben. A falu életébe 
szervesen bekapcsolódtak, nagyon jól együttműködnek más intézményekkel, egyházakkal. 

Az állattartásról 
 
2010. tavaszán gyermekeink új lakót köszönthettek. 
Szellő, a 10 éves kanca volt az első az állatok sorá-
ban, amelyeket a gyermekotthon udvarán kialakított 
új istállóban helyeztek el. Ma már szamarak, juhok és 
több új ló is része az intézmény mindennapi életének. 
Az állatgondozó az állatok etetését és az istálló ta-
karítását a gyermekekkel együtt végzi. A lovagolta-
tás lehetősége mellett sokak számára az állatok 
puszta közelsége is rendkívül megnyugtatóan hat. 
 Az állattartásban és a kertészkedésben való 
részvételükkel fiataljaink olyan hasznos gyakorlati 
ismeretekkel gazdagodhatnak, amely felnőve segítheti őket, hogy önállóvá váljanak. 


