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Az iskola Szolnokon, a Széchényi lakótelep elején, parkos, fás környezetben helyezkedik el, mely tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Itt található a saját, 60 férőhelyes 

kollégiumunk is. Kislétszámú osztályokban, családias környezetben, több ágazatban, több szakmában és különböző szinteken folyik a szakképzés. Az intézmény célja a tanulási 

hátránnyal rendelkező, nehezen tanuló fiatalok felzárkóztatása, szakmához juttatása, mely elfogadó környezetben, változatos nevelési-oktatási módszerekkel történik. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

 

Tanulmányi 
terület kódja 

Ágazat / Egyéb 
azonosító 

Megszerezhető szakma 
Képzési 
idő (év) 

A tanulmányi területre benyújtott felvételi 
kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Választható 
idegen 
nyelv 

Egyéb információ 

1021 Fa- és bútoripar 
4 0722 0801 

Asztalos 
3 

 Tanulmányi eredmények alapján. 
 

Angol 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

1025 
Turizmus-

vendéglátás 

  
4 1013 2301 

Cukrász 

3 
 Tanulmányi eredmények alapján. 

 
 

Angol 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 Pályaalkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

1026 
Turizmus-

vendéglátás 

4 1013 2305     
Szakács       

 
3 

 Tanulmányi eredmények alapján. 
 
 

Angol 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 Pályaalkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges  

1040 

Orientációs évfolyam 
- 
 

Szakképzést 
előkészítő évfolyam 

 

 1  Tanulmányi eredmények alapján. Angol 

 Egyéni tanulási utak 
keresése 

 Pályaorientációs 
foglalkozások 

 Személyiségfejlesztés 

 Szöveges értékelés 

 Kiscsoportos, 
gyakorlatorientált 
foglalkozások 

 Képességek-
készségek 
kibontakoztatása 

 Alapkészség és 
kulcskompetenciák 
fejlesztése 
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Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása 
 

A szakértői bizottság véleménye alapján fogadjuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető: 
         mozgásszervi fogyatékos, 
         látási fogyatékos (gyengénlátó), 
         hallásii fogyatékos (nagyothalló), 
         beszédfogyatékos, 
         autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, 
         súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő tanulókat. 

 

További lehetőségek:  

 A tanulók ösztöndíjban részesülnek. 
 Jól felszerelt tanműhelyek 

 Saját kollégium 

 Mentorrendszer 

 Színes diákélet 

 Sportolási lehetőség 

 Ösztöndíj 

 Az orientációs évfolyam felvételénél elsősorban a 
személyes motiváció fontos 

 

 
 
A felvételi pontszám meghatározása: 

 

Hozott pontok 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

Pontszámítás alapja 

Az 5., a 6., a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi  

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

 egy idegen nyelv  

 földrajz 

tantárgyak osztályzatainak összege. 

 Pontazonosság esetén: 

Előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, s ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 
ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén 
található, vagy akinek különleges helyzete azt indokolja. A különleges helyzetet az iskola szakmai programja 
szabályozza. Amennyiben még mindig fennáll a pontazonosság esete, a rangsor megállapításáról 
sorsolással kell dönteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 

 

Tanulmányi 
terület kódja 

Ágazat Tervezett kimenet 
Képzési 
idő (év) 

A tanulmányi területre benyújtott felvételi 
kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Választható 
idegen 
nyelv 

Egyéb információ 

1031 Fa- és bútoripar Asztalosipari szerelő 1+2  
 Tanulmányi eredmények alapján. 

 
Angol 

 Előkészítő évfolyammal 
indul 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

1034 Szociális Családellátó 1+2 
 Tanulmányi eredmények alapján. 

 
Angol 

 Előkészítő évfolyammal 
indul 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

1035 
Turizmus-

vendéglátás 
Cukrászsegéd 1+2 

 Tanulmányi eredmények alapján. 
 

Angol 

 Előkészítő évfolyammal 
indul 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

1036 
Turizmus-

vendéglátás 
Szakácssegéd 1+2 

 Tanulmányi eredmények alapján. 
 

Angol 

 Előkészítő évfolyammal 
indul. 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

1037 Kereskedelem Bolti előkészítő 1+2 
 Tanulmányi eredmények alapján. 

 
Angol 

 Előkészítő évfolyammal 
indul. 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 
 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása: 

 Csak tanulásban akadályozott, értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek. Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottság szakvéleménye alapján. 
 

További lehetőségek:  

 Kis létszámú osztályok 

 Gyógypedagógiai megsegítés 

 Fejlesztő foglalkozások 

 Családias légkör 

 Mentorrendszer 

 Széles szakmaválaszték 

 Saját tanműhely, tangazdaság 

 Saját kollégium 

 


