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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Intézmény adatai: 

Intézmény neve:   Egri Szalaparti 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium 

  

Intézmény címe:   3300 Eger, Szalapart utca 81. 

Intézményi OM azonosító:  038521 

Telefon:    06 36 411-933 

Fax:     06 36 427-432 

E-mail:    intvez.szalapart@gmail.com 

Honlap:    https://szalaparti-eger.edu.hu/ 

Intézményvezető neve:  Hornyeczki Lászlóné 

Pályaválasztási felelős neve:  Kocsisné Kormos Katalin 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 13/B § (1) 

bekezdése értelmében, a készségfejlesztő iskola  

- a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való 

felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 

munkafolyamatok elsajátítását, továbbá  

- a szakképzésben, szakiskolai képzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismereteket. 

A készségfejlesztő iskola alapvetően középfokú iskola. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára középfokú iskola a készségfejlesztő 

iskola. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a készségfejlesztő iskola csak kivételes 

lehetőség, hiszen enyhe értelmi fogyatékos tanuló csak akkor vehet részt készségfejlesztő 

iskolai képzésben, ha szakképzésben, szakiskolai képzésben nem tud részt venni. Ezt a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) rögzíti a 47. § (3) 

bekezdésében, mely szerint enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor 

vehető fel, ha a szakiskola előkészítő kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette. 

 

Intézményünk az alábbiakban bemutatott tovább tanulási lehetőséget tudja nyújtani az 

általános iskola 8. évfolyamán végzett középsúlyos értelmi fogyatékos, vagy autizmus 

spektrumzavarral élő tanulóknak. 

 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 

9-10. évfolyam 

 Középsúlyos értelmi fogyatékos, vagy autizmus spektrumzavarral élő, vagy a 

szakképzésből kimaradt, de diagnosztikailag még enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

felkészülhetnek a 11-12. évfolyamon történő gyakorlati jellegű oktatásra. 

  

Tanulmányi idő: 2 év. 

Felvehető létszám: 13 fő. 

 

A tanulók felvételének feltételei: 

 

A képzésben az a tanuló vehet részt, aki a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága 

jogerős szakvéleményével rendelkezik, és az általános iskola 8. osztályát elvégezte. 
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11-12. évfolyam 

 Középsúlyos, autizmus spektrumzavarral élő, vagy a szakképzésben sikertelenül 

teljesítő enyhe értelmi fogyatékos tanulók a készségfejlesztő iskola 11-12. 

évfolyamain tanulnak tovább. Az önálló életkezdéshez való felkészülést, a munkába 

állást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása 

történik.  

Tanulmányi idő: 2 év 

Felvehető létszám a 11. évfolyamra: 13 fő 

A gyakorlati modulok oktatása kis létszámú csoportokban történik. 

A tanulók szakmai gyakorlati csoportokba sorolásánál figyelembe vesszük a tanulók 

érdeklődését, képességeit és a szülői kérelmeket. 

 

A tanulók felvételének feltételei: 

A képzésben az a tanuló vehet részt, akik a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága 

szakvéleménye alapján középsúlyos értelmi fogyatékos vagy diagnosztikailag enyhe értelmi 

fogyatékos, és a szakképzésből kimaradt, valamint a 16. életévét betöltötte és egészségügyi 

állapotában a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró tényező nem áll fenn. 

Egészségügyi és munka alkalmassági vizsgálat pl. a vegyszerekkel történő munka, a poros, 

esetleg allergén tünetek megjelenésének lehetősége miatt is javasolt. 

 

A szakmai gyakorlati oktatás választható modulcsoportjai, és óraszámai a 11. évfolyamon: 

 

01 Textil és fonalmentő 8+2 óra, Háztartástan- életvitel 8 óra, Habilitációs célú 

munkavégzés 4 óra 

02 Kert és parkápoló 12+2 óra, Udvaros 4 óra, Irodatechnikai eszközök használata 4 óra 

03 Szövött tárgy készítő 8+2 óra, Kisegítő takarító 12 óra 

  

Lehetőség szerint külső munkahely jellegű gyakorlási lehetőségeket is nyújtunk, hogy 

tanulóink megtapasztalhassák a munkába járás, munkahelyi légkör, rendszeres munkavégzés, 

szociális beilleszkedés azon mozzanatait, amelyeket tanműhelyben, intézményi környezetben 

nem áll módunkban elsajátíttatni. 

 

A képzés végén a tanulók vizsgát tesznek, tanúsítványt kapnak. 

 

Tervezett nyílt nap időpontja: 2023. január 27. /péntek 9:00 -12:00 

Munkanapokon előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújtunk. 

 

Kollégiumi ellátás: 

Az intézményben kollégiumi ellátást tudunk nyújtani a vidéki tanulóknak. 


