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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2019/2020-AS TANÉVRE 

Iskolánk országos beiskolázású, így szakiskolánkba és készségfejlesztő iskolánkba az 
egész ország területéről várjuk a tanulókat. Fogadunk látássérült, enyhe fokban 
mozgássérült, enyhe és középsúlyos értelmi sérült, hallássérült, beszédfogyatékos, 
halmozottan sérült, autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral 
élő tanulókat is. 

A jelentkező fiatal felvételéhez a sérülésének megfelelő országos szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye és határozata szükséges. 

A szakiskolánk előkészítő 9. és 9. osztályába jelentkezők felvételi beszélgetésen, 
illetve rövid alkalmassági teszten vesznek részt. 

A felvételi beszélgetés tárgya: 

1. A tanuló adatainak felvétele: címek, elérhetőségek, valamint a következő iratok 
áttekintése: 

• bizonyítvány és/vagy ellenőrző, 
• szemészeti leletek, 
• egyéb orvosi leletek (kezelés, gyógyszerelés), 
• személyi igazolvány, 
• diákigazolvány, 
• közgyógyellátási igazolvány, 
• oktatási azonosító kártya, 
• TAJ kártya. 

2. Beszélgetés a szociális munkással a különböző járadékok és támogatások 
igénybevételéről. 
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Választható tanulmányi területek iskolai kódjai és OKJ számuk: 

 

Iskolai kód Feladatellátási hely Szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ azonosító 

0001 1146 Budapest 
Ajtósi Dürer sor 39. 

ÜGYVITEL ELŐKÉSZÍTŐ 
ÉVFOLYAM+SZÁMÍTÓGÉPES 
ADATRÖGZÍTŐ 

31 346 02 

0002 1146 Budapest 
Ajtósi Dürer sor 39. 

ÉLELMISZERIPAR ELŐKÉSZÍTŐ 
ÉVFOLYAM+SÜTŐIPARI ÉS 
GYORSPÉKSÉGI MUNKÁS 

21 541 02 

0003 1146 Budapest 
Ajtósi Dürer sor 39. 

MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, 
KOMMUNIKÁCIÓ 

FAZEKAS 34 215 01 

0004 1146 Budapest 
Ajtósi Dürer sor 39. 

MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, 
KOMMUNIKÁCIÓ 

KOSÁRFONÓ, 
FONOTTBÚTOR KÉSZÍTŐ 

34 215 01 

0005 1146 Budapest 
Ajtósi Dürer sor 39. 

MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, 
KOMMUNIKÁCIÓ 

SZŐNYEGSZÖVŐ 34 215 01 

0006 1146 Budapest Ida 
utca 6. 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA — — 

 

A felvételi beszélgetés után lehetőség van a tanműhelyek megtekintésére és 
személyes konzultációra a szakoktatókkal. 

Az előkészítő 9. évfolyam során a tanulók féléves váltásban több szakmával is 
megismerkednek, ezzel igyekszünk megkönnyíteni számukra a választást. 

Szakiskolánk érettségi vizsgára nem készít fel. 

Iskolánk általános iskolai tagozatáról – a törvényileg szabályozott felvételi eljárást 
figyelembe véve – biztosítjuk a folyamatos továbbhaladás feltételeit a tanulók 
számára. 
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