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Felvételi tájékoztató 
Szakiskola 

Intézményünk komplex gyógypedagógiai feladatokat ellátó többcélú közoktatási intézmény, amely sajátos 
nevelési igényű tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyerekek, fiatalok oktatását-nevelését 
látja el. 

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján, amely 
az alábbi megállapításokat tartalmazza: 

• enyhe értelmi fogyatékos BNO F70 vagy középsúlyos értelmi fogyatékos BNO F71 

A felvételhez egészségügyi követelményeknek való megfelelés is szükséges. 

SZAKISKOLÁNK ÁLTAL NYÚJTOTT KÉPZÉSEK – TERVEZETT SZAKMAI KIMENETEK 

̶ 21 582 01 Szobafestő rész szakképesítés (Építőipar szakmacsoport) 
̶ 21 543 01 Asztalosipari szerelő rész szakképesítés (Faipar szakmacsoport) 
̶ 21 622 01 Kerti munkás rész szakképesítés (Mezőgazdaság szakmacsoport) 
̶ 34 811 04 Szakács szakképesítés (Vendéglátás-turisztika szakmacsoport) 
̶ 31 811 05 Vendéglátó eladó rész szakképesítés (Vendéglátás-turisztika szakmacsoport) 
̶ 21 811 01 Konyhai kisegítő rész szakképesítés (Vendéglátás-turisztika szakmacsoport) 
̶ 21 215 02 Mézeskalács-készítő rész szakképesítés (Élelmiszeripar szakmacsoport) 

A tanulók a szakiskolai képzést a 9 E. (előkészítő) évfolyamon kezdik, ahol a közismereti tárgyakon felül a 
helyi tanterv által meghatározott óraszámban szakmai előkészítő ismereteket tanulnak a választható 
szakmáknak megfelelően. 

Tanított idegen nyelv: német 

Továbblépés feltételei: 
• 9/E osztályba lépés feltétele általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány 
• 9. osztályba lépés feltétele a 9/E (előkészítő osztály) elvégzését igazoló bizonyítvány 

Az intézmény profiljának megfelelően a tanulási zavarokkal (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) küzdő 
tanulóknak habilitációs foglalkozásokat tartunk gyógypedagógusok vezetésével. 

Az egyéni és felzárkóztató foglalkozások elmélyítik és bővítik az általános iskolában elsajátított ismereteket. 

A tanulók a szakképző évfolyamokon,(9-10. osztály) szakmai gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlati helyet 
az intézmény biztosítja vagy tanulói szerződéssel külső gyakorlati helyeket biztosít. 

̶ Vendéglátó eladó, konyhai kisegítő, mézeskalács-készítő – intézményünk korszerű tankonyhája 
̶ Szakács – intézményünk korszerű tankonyhája, valamint külső gyakorlati képzőhelyek 
̶ Asztalosipari szerelő – intézményünk tanműhelye 



̶ Szobafestő – intézményünk tanműhelye 
̶ Kerti munkás – intézményünk kertészkertje 

 
A 9. szakképző évfolyam tanulói a tanév végén összefüggő nyári gyakorlatot teljesítenek. 

Az eredményes bizonyítvány mellett a gyakorlat teljesítése is feltétele a 10. évfolyamra történő 
továbblépésnek. A képzés a 10. évfolyam eredményes befejezése után a Szobafestő, Asztalosipari szerelő, 
Kerti munkás, Vendéglátó eladó, Konyhai kisegítő, Mézeskalács-készítő rész-, illetve Szakács képzés esetén 
a szakképesítésnek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai vizsgával fejeződik be.  

Az oktatáson és fejlesztéseken felül az alábbi lehetőségeket kínáljuk: 

• sokszínű iskolai és szabadidős programok 
• családias hangulat 
• felzárkóztatás 
• projektek, kirándulások 
• sportolási lehetőség 
• szakkörök: kézműves foglalkozások, informatika 
• korszerű kollégium: 4 ágyas szobák saját vizesblokkal ellátva 

 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

 

• Készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés, nincs OKJ-s szakmai oktatás 
• 9-10. osztály pályaorientációs jelleggel értelmileg akadályozott tanulóknak – életkezdéshez 

szükséges ismeretek elsajátítása 

• 11-12. osztály Konyhakerti munkás, parkápoló modulok 


