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2021. szeptember 1-jén induló képzési formák 

❖ SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

A 2021/2022-es tanévben iskolánk a 9. évfolyamon 3 éves képzés keretében az általános 

iskolát végzettek számára az alábbi szakmában hirdet meg képzést. 

Tagozat kód: 0001:  

Szakképző iskola 

3 szakképzési évfolyam 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: német. 

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kereskedelem iránt. 

Kereskedelem ágazat. 

A megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02 

mailto:kolping@gykksz.sulinet.hu


 

❖ SZAKISKOLA 

 

A 2021/2022-es tanévben iskolánk az általános iskolát végzett SNI tanulók számára 9. 

előkészítő (9. E) osztályt indítja. Az előkészítő évfolyam a szakiskolai részszakképzéshez 

kötelező.  

A képzés során fejlesztjük a tanulók személyiségét, értelmi erőit, közismereti tudását. 

Felkészítjük a képességeiknek megfelelő szakma megszerzésére. A fiatalok megismerik a 

választható szakmákat. 

A tanulók a 9. E előkészítő osztály elvégzése után 2 éves képzés keretében (9-10. 

évfolyamon) részszakképesítést szerezhetnek. 

Választható képzések: 

Tagozat kód: 1111.  

Szakiskola 

Előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 

Szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: német. 

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 

alapján. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Informatika és távközlés ágazat 

A megszerezhető részszakképesítés: számítógépes adatrögzítő 

A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

A részszakma egyedi azonosító száma: 32 

 

Tagozat kód: 1112 

Szakiskola 

Előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 

 Szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 

 A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: német. 

 A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 



Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 

alapján 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Kereskedelem ágazat 

A megszerezhető részszakképesítés: bolti előkészítő 

A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

A részszakma egyedi azonosító száma: 4 

 

Tagozat kód: 1113 

Szakiskola 

Előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 

Szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: német 

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

Fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 

alapján 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

A megszerezhető részszakképesítés: kerti munkás  

A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2  

A részszakma egyedi azonosító száma: 22 

 
Tagozat kód: 1114 

Szakiskola 

Előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 

Szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: német. 

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 

alapján. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 



Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

A megszerezhető részszakképesítés: parkgondozó 

A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2  

A részszakma egyedi azonosító száma: 27 

 

Tagozat kód: 1115 

Szakiskola 

Előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 

Szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: német. 

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 

alapján. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Szociális ágazat 

A megszerezhető részszakképesítés: háztartásvezető 

A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

A részszakma egyedi azonosító száma: 16 

 

Minden képzésünk iskolarendszerben, nappali tagozaton történik. 

Iskolánkban oktatott idegen nyelv: német. 

Központi felvételi vizsgát egyetlen szakunkra sem írunk elő. A felvétel elbírálása: az 

általános iskolai eredmények, az egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek 

való megfelelés alapján. 

Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus 

Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban tudunk biztosítani. 

Sajátos nevelési igényű tanulókkal gyógypedagógus foglalkozik. 

Nyílt nap: 2020. december 3. 

 
Gyöngyös, 2020. október 7. 

 Varga Kálmánné 

 igazgató 


