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SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK
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Szakiskolánk speciális tantervű intézmény, ahol tanulásban akadályozott tanulók neveléseoktatása folyik. Elsősorban a saját intézményünkben a 8. osztályt (tanulásban akadályozottak
tanterve szerint) elvégzett tanulóknak biztosítjuk a szakiskolai képzést, de hasonló jellegű
intézményben végzett és az integráltan oktatott tanulók jelentkezését is várjuk. Az oktatás az
enyhe értelmi fogyatékosok számára kiadott szakiskolai kerettanterv szerint folyik.
A tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásának szempontja:
 Kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági vélemény alapján.
Felvételi eljárás rendje: Általános felvételi eljárás keretében, felvételi vizsga nincs.
Követelmény: A szakképzési évfolyamok megkezdése előtt foglalkozás-egészségügyi
alkalmassági vizsgálat.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével
Parkgondozó részszakképesítés szerezhető meg.
Nyílt nap: 2022. november 16. 9-12 óráig
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

A közismereti oktatás a
készségfejlesztő iskolában
a sajátos nevelésű igény
jellegéhez igazodó
közismereti kerettanterv
alapján folyik.
A készségfejlesztő iskola
gyakorlati évfolyamainak
képzése a készségfejlesztő
kerettantervek szerint
meghatározott: háztartástan
– életvitel készségfejlesztő
kerettantervek
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4 évfolyam

0002

Készségfejlesztő
Iskola

 2 év közismereti
képzést nyújtó
évfolyam
 2 év életkezdésre
való felkészülést,
a munkába állást
lehetővé tevő
egyszerű
betanulást igénylő
munkafolyamatok
elsajátítását célzó
gyakorlati jellegű
évfolyam

Készségfejlesztő iskolánk speciális tantervű képzést folytat, ahol értelmileg akadályozott
tanulók nevelése-oktatása folyik. Elsősorban a saját intézményünkben a 8. osztályt (értelmileg
akadályozottak tanterve szerint) elvégzett tanulóknak biztosítjuk a készségfejlesztő képzést,
de hasonló jellegű intézményben végzett tanulók jelentkezését is várjuk. Az oktatás az
értelmileg akadályázott tanulók számára kiadott készségfejlesztő kerettanterv szerint folyik:
háztartástan-életvitel készségfejlesztő kerettanterv alapján.
A tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásának szempontja:
 Kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági vélemény alapján.
Felvételi eljárás rendje:
 Általános felvételi eljárás keretében, felvételi vizsga nincs. Nincs oktatott idegen
nyelv.

