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EMMI Budapesti Javítóintézet 

 
 

 

Tájékoztatás 
a 2020. december havi értekezletekről, programokról 

 
 

 

1. December 01-vel kezdődnek a növendékeket értékelő team megbeszélések, helyük a 

nevelőotthon I. em. tárgyalója  

Résztvevők: 

a. az adott csoporthoz beosztott délutános nevelők és gyermekfelügyelők 

b. az adott csoporthoz beosztott éjszakás kollégák közül legalább 1 fő 

c. az adott csoporttal legtöbbet találkozó szaktanár (okt. szakmai vez. döntése alapján) 

d. az adott csoporthoz beosztott délelőttös munkavezetők közül legalább 1 fő 

e. 1 fő pszichológus, 1 fő terapeuta 

f. oktatási és nevelési szakmai vezetők 

Időpontok: 

December 01-én 09.00-tól team megbeszélés a Befogadó és 6. sz. nevelési csoport,  

December 03-án 09.00-tól team megbeszélés a 3. sz. nevelési csoport, 

December 04-én 09.00-tól team megbeszélés az 1. sz. nevelési csoport részére. 

             Kérem a résztvevő kollégákat, hogy részletesen tájékozódjanak a fiatalkorúakról, lehetőség 

van a féléves teljesítmények alapján javaslatot tenni magasabb vezetői elismerésekre is!  

Felelősök: Oktatási és nevelési szakmai vezető ig. helyettesek  

 

2. December 01-én 13.30-tól Kihelyezési értekezlet 

Helye: I. emeleti tárgyaló 

Felelős: Kovács-Buna Károly nevelési szakmai vezető- ig. h. 

 

3. December 01-én 13.30-tól délelőttös nevelők és gyermekfelügyelők értekezlete 

Felelős: Páger Pál Attila okt. szakmai vezető –ig.h. 

Helye: Díszterem 

 

4. December 03-án 13.30-tól MME Szolgálat értekezlete 

Helye: I. emeleti tárgyaló 

Felelős: Kovács-Buna Károly nevelési szakmai vezető - ig. h. 

 

5. December 03-án, 10-én és 17-én 17.15-től Adventi gyertyagyújtás 

Helye: Ebédlő 

Felelős: Kovács-Buna Károly nevelési szakmai vezető- ig. h. 

 

6. December 04-én Mikulás napi projekt a délelőttben 
Felelős: Páger Pál Attila okt. szakmai vezető –ig.h., Csányi Judit és Lovász Kata nevelők 

 

7. December 07-én 10.00 órától Vezetői értekezlet 

Helye: I. emeleti tárgyaló 

Résztvevők: Magasabb vezetők, szakmai egységek vezetői 

 

8. December 07-én 14.30-tól a nevelőotthon Mikulás napi projektje + ajándékozás 

Helye: Díszterem 

Felelős: Kovács-Buna Károly nevelési szakmai vezető- ig. h. 

 

9. December 08-án és 15-én 13.30-tól délelőttös nevelők értekezlete 

Felelős: Páger Pál Attila okt. szakmai vezető –ig.h. 

Helye: Díszterem 
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10. December 14-én 10.00 órától kibővített vezetői értekezlet. 

(Következő kibővített vezetői értekezlet 2021.jan. 04-én 10 órától lesz!) 
Helye: Díszterem 

 

11. December 24-én 16.00 órakor karácsonyi ünnepség, ajándékozás 

Helye: Ebédlő 

Felelős: Juhász Péter Pál igazgató, Kovács-Buna Károly nevelési szakmai vez. –ig.h. 

 

12. December 31-én 14.00-től óévbúcsúztató sportverseny, 20.00-tól szilveszteri vetélkedő   

Helye: Tornaterem, udvar, ebédlő 

Felelős: Kovács-Buna Károly nevelési szakmai vezető- ig. h. 

 
 

Egyéb információk: 
 

A rendészeti szolgálat december 24-én és december 31-én éjszaka plusz 1-1 fővel, megerősített 

szolgálatot lát el.  
 

December 24-én délelőtt iskola és munkafoglalkoztatás is van, a délutános nevelők 12.00-17.30 

között dolgoznak, az éjszakás gyermekfelügyelők 17.00-kor lépnek szolgálatba. 
 

December 31-én délelőtt iskola és munkafoglalkoztatás is van! A délutános nevelők 12.00-02.00 

között vannak szolgálatban, az éjszakás gyermekfelügyelők a szokásos munkarend szerint veszik fel 

a munkát. 
 

Látogatás: A pandémiára tekintettel a fiatalok látogatása nem engedélyezett! 
 

 

Kérem a szakmai egységek vezetőit, hogy a beosztások elkészítésénél a jelzett időpontokra 

tekintettel lenni szíveskedjenek. 
 

 

Budapest, 2020.11.30.                                                                               

 

 

Tisztelettel:   

 
Hegedűs Sándor sk. 

Növendékügyi és Nyilvántartási Hivatalvezető, 

igazgató-helyettes 

 

 


