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Kiket várunk?

� Olyan  8.osztályt végzett, sajátos nevelési igényű 
tanulókat várunk, akik  szeretnének egy jó közösség 
tagja lenni!

� Rendelkeznek érvényes szakértői bizottsági 
véleménnyel





9. Előkészítő évfolyam
�Ebben a szakaszban – az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját 
ellátó szakiskola kötelező előkészítő 
évfolyamán – az előzetes tudások 
megerősítése és tovább építése, 
alkalmazása, az önálló életvezetési 
technikák tudatos gyakorlása kerül a 
középpontba. 



Az iskola udvara



Asztalosipari szerelő képzés 
21 543 01

� Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők, 
előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, 
mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épületasztalos 
szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóajtók, harmonika ajtók 
helyszíni szerelését, javítását, beépítését, cseréjét végzi

� A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, 
foglalkozások:

7223 Bútorasztalos
Asztalosipari szerelő
Beépített bútor helyszíni szerelője

7514 Épületasztalos

Ablakszerelő
Faburkolat-felrakó
Nyílászáró beépítő
Redőny, harmonikaajtó szerelő



Műhelyben….



Kézi  munka…. 



Lakástextil-készítő képzés 21 542 01

� A lakástextil-készítő feladata lakástextil termék 
szabásmintáinak elkészítése, szabása, készítése, javítása.

� A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető 
munkakörök, foglalkozások:

7212 Szabó, varró

Lakástextil-készítő

Lakástextil-varró, javító



Kész munkák….



Munkáinkat bemutatjuk



Majd vizsgázunk



Konyhai kisegítő képzés 21 811 01
Alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. 
Munkaterülete a konyha és helyiségei. 
� Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket, 

berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a 
tisztántartásukról. 

� Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételek 
jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és félkész 
anyagokat. Alkalmazza a konyhatechnológiai műveleteket.

� A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető 
munkakörök, foglalkozások:
9236 Konyhai kisegítő Konyhai kisegítő

Étkezdei szakács
Gyermek-élelmezési szakács
Közétkeztetési szakács
Segédszakács
Konyhalegény
Konyhalány
Konyhai dolgozó
Ételkiosztó, tálaló

http://eletpalya.munka.hu/foglalkozasok?p_p_id=nppfeorkereso_WAR_nppportlet_INSTANCE_KF8n&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_nppfeorkereso_WAR_nppportlet_INSTANCE_KF8n_jspPage=/pages/feorkereso/feor_view.jsp&_nppfeorkereso_WAR_nppportlet_INSTANCE_KF8n_feor4Kod=9236&_nppfeorkereso_WAR_nppportlet_INSTANCE_KF8n_feor56Kod=14


Tankonyhánk





Kerti munkás
21 622 01 

� A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, 
árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti 
tevékenységet. 

� Gyümölcstermelő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket 
telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a 
termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó 
technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. 

� A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja. 





Családellátó 
21 814 01 

� Családellátóként elsődleges feladata saját 
háztartásának vezetése, családjának ellátása, 
gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg 
családtagjainak ápolása. 

� Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási 
feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, 
illetve részfeladatainak elvégzésére. 





Szakmai gyakorlat

� Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai 
gyakorlat időtartama: 

vAz első szakképzési évfolyamot követően 70 óra;  



Programjaink



Rendhagyó Március 15-e





Kirándulás



Hozzánk is jött a Télapó



A csomagokra várva





Szalagavató



� Csak vidáman



Köszönöm figyelmüket!


