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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 

– Szobafestő részszakképesítés (Építőipar ágazat) 

– Szakácssegéd részszakképesítés (Turizmus és vendéglátás ágazat) 

– Kerti munkás részszakképesítés (Mezőgazdaság és erdészet ágazat) 

– Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés (Informatika és távközlés ágazat) 

– Parkgondozó részszakképesítés ( Mezőgazdaság és erdészet ágazat) 

http://www.szechenyikastely.hu/
mailto:titkarsag@liveedu.szechenyikastely.hu
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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 

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 szakmai gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlati 

helyet az intézmény biztosítja. 

– Szobafestő – intézményünk tanműhelye 

– Szakácssegéd - intézményünk korszerű tankonyhája 

– Kerti munkás – intézményünk kertészkertje 

– Számítógépes adatrögzítő – intézményünk szaktanterme 

– Parkgondozó – intézményünk kertészkertje és parkja 

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 tovább lepésnek. A képzés a 10. évfolyam eredményes befejezése után a Szobafestő, 

Kerti munkás, Szakácssegéd, Számítógépes adatrögzítő, Parkgondozó 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 

– korszerű kollégium: 4 ágyas szobák saját vizesblokkal ellátva 
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SZAKISKOLA 

Előkészítő évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak:  

9/E – Előkészítő évfolyam pályaorientációs jelleggel 

– Szobafestő 

– Szakácssegéd 

– Kerti munkás 

– Számítógépes adatrögzítő 

– Parkgondozó 

 

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. 

 

Szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak: 

9. osztály – 2 éves képzés 

0001-es tanulmányi terület - Szobafestő részszakképesítés 

0002-es tanulmányi terület - Szakácssegéd részszakképesítés 

0003-as tanulmányi terület - Kerti munkás részszakképesítés 

0004-es tanulmányi terület - Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés 

0005-ös tanulmányi terület - Parkgondozó részszakképesítés 
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA: 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való 

felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 

elsajátítását. 

A Készségfejlesztő Iskola képzési szerkezete 2 + 2 éves: 

9-10. évfolyam – mint közismereti elméleti évfolyam működik. Kisebb óraszámban beépül a 

tevékenységekbe a gyakorlati tananyag is. Ezen a két évfolyamon a tanuló az 

általános iskolában megszerzett műveltségi és praktikus ismereteit bővíti. A 

közismereti oktatásuk a sajátos nevelési igényeiket figyelembe véve történik, és 

készíti fel a tanulókat az egyszerűbb, előkészítő gyakorlatokra. 

11-12. évfolyam: moduláris szakmacsoportokon folytatható tanulmányok, gyakorlati 

évfolyam. Két éven keresztül, az egyéni sajátosságokhoz igazodóan a képességeknek 

és érdeklődésnek megfelelő gyakorlati tevékenységeket erősíti a sérült tanulókban, 

moduláris jelleggel. A szakma csoportok két modulból kerülnek összetársításra. 

0006-os tanulmányi terület – konyhai kisegítő modul, háztartástan és életvitel modul, kert-és 

parkápoló modul, kisegítő takarító modul, mézeskalács-sütő modul, mosodai kisegítő 

modul, palántanevelő modul. 
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