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SZAKISKOLA

Felvételi tájékoztató - képzési kínálat
SZAKISKOLA

KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

1520

kreatív

lakástextil-készítő EF

1521

kreatív

textiltermék-összeállító
EF

1522

turizmus-vendéglátás
ágazat

szakácssegéd EF

1523

informatika és
távközlés ágazat

számítógépes
adatrögzítő EF

1524

építőipar

szobafestő EF

Képzési Idő

Feltétel

Előkészítő évfolyam
enyhe értelmi
fogyatékosok számára
+ 2 évfolyam

Kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító
szakértői bizottsági
szakvélemény alapján,
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés,
pályaalkalmassági
követelményeknek
való megfelelés.

KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

1500

fa- és
bútoripar

asztalos EF

9. Előkészítő évfolyam:

1501

építőipar

burkoló EF

1502

kreatív

divatszabó
(női szabó szakmairány)
EF

Képzési idő: 1 év, a szakképzést kötelezően megelőzi. Tartalma közismereti képzés és alapozás, elvégzését követően az eredetileg választott szakképzés módosítható.

1503

gépészet

épület- és
szerkezetlakatos EF

1504

építőipar

festő, mázoló, tapétázó
EF

1505

fa- és
bútoripar

kárpitos EF

1506

mezőgazdaság és
erdészet ágazat

kertész EF

1507

építőipar

kőműves EF

1508

turizmusvendéglátás
ágazat

szakács EF

1509

építőipar

szárazépítő EF

1510

művészet

népi kézműves
(szőnyegszövő
szakmairány) EF

1511

fa- és bútoripar

asztalosipari szerelő EF

1512

kereskedelem

bolti előkészítő EF

1513

kereskedelem

élelmiszer-eladó EF

1514

szociális

családellátó EF

1515

szociális

háztartásvezető EF

1516

építőipar

falazó kőműves EF

1517

mezőgazdaság és
erdészet ágazat

kerti munkás EF

1518

mezőgazdaság és
erdészet ágazat

koszorúkötő EF

1519

mezőgazdaság és
erdészet ágazat

parkgondozó EF

Képzési Idő

Feltétel

JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA:

Jelentkezés feltétele: speciális általános iskola elvégzett 8. osztálya, valamint a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított érvényes szakvélemény.

Eőkészítő évfolyam
enyhe értelmi
fogyatékosok számára
+ 4 évfolyam

Kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító
szakértői bizottsági
szakvélemény alapján,
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés,
pályaalkalmassági
követelményeknek
való megfelelés.

Intézményünk a többi gyermekkel, tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó
enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdő tanulókat lát el.
A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket nem vesszük figyelembe.
Többszörös túljelentkezés esetén a nagyon népszerű szakmákban felvételi elbeszélgetést tartunk,
melynek időpontjáról levélben értesítjük a jelentkezőt.
Az iskola fogadja azokat a tanulókat is akik integrált oktatás keretén végzik el általános iskolai tanulmányaikat. (BNO kódok: F 70, F 81.3, F 81.8 , F 81.9, F 83, F 90.)
Minden képzés esetében egészségügyi megfelelés is szükséges, melyet első fokon az iskolaorvos,
szükség esetén másodfokon az Ifjúsági, Pálya és Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Szakrendelés
hagy jóvá.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK, SPECIALITÁSOK AZ INTÉZMÉNYBEN:

Előkészítő évfolyam
enyhe értelmi
fogyatékosok számára
+ 2 évfolyam

Kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító
szakértői bizottsági
szakvélemény alapján,
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés,
pályaalkalmassági
követelményeknek
való megfelelés.
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Budapest Közoktatásáért Díjas és a KIP Országos Hálózat minősített iskolája.
Magyarország legnagyobb és legrégebbi speciális tantervű szakiskolája.
Beiskolázási körzetünk Budapest, Pest megye és a teljes vonzáskörzet.
Kollégiumi ellátást tudunk biztosítani.
Szakmai gyakorlati képzéseink iskolai tanműhelyekben, valamint külső képzőhelyeken folynak.
Délutáni korrepetálás tanuló szobai foglakozás keretén belül biztosított.
Egyénre szabott módszereink, kisebb osztálylétszámaink nagyban hozzájárulnak a sikeres szakmai
végzettségek megszerzéséhez.
Szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF).
A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol.
Változatos szakmai, kulturális, sport és szabadidős programokkal igyekszünk színesíteni iskolánk
életét.
A tanulmányi területekre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

