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1. A 2014/15 tanévben induló osztályok:
SPECIÁLIS SZAKISKOLA
Előkészítő évfolyam (tanulásban akadályozott tanulóknak)
01

9/E. Előkészítő évfolyam
pályaorientációs jelleggel
kerti munkás rész szakképesítés

02

9/E. Előkészítő évfolyam pályaorientációs jelleggel
falusi vendéglátó rész szakképesítés

03

9/E. Előkészítő évfolyam pályaorientációs jelleggel
konyhai kisegítő rész szakképesítés

04

9/E. Előkészítő évfolyam pályaorientációs jelleggel
lakástextil készítő rész szakképesítés

05

9/E. Előkészítő évfolyam pályaorientációs jelleggel
számítógépes adatrögzítő rész szakképesítés

Szakképző évfolyamok (tanulásban akadályozott tanulóknak)
06

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés
kerti munkás OKJ: 21 622 01 rész szakképesítés

07

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés
falusi vendéglátó OKJ: 31 811 01 rész szakképesítés

08

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés
konyhai kisegítő OKJ: 21 811 01 rész szakképesítés

09

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés
lakástextil készítő OKJ: 21 542 01 rész szakképesítés

10

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés
számítógépes adatrögzítő OKJ: 31 346 02 rész szakképesítés
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA
11

Pályaorientációs 9. osztály értelmileg akadályozott tanulóknak (a mohácsi székhely
intézményben: udvaros szakmai előkészítő képzés 6 fő)

12

Pályaorientációs 9. osztály értelmileg akadályozott tanulóknak (oldi tagintézményben:
udvaros szakmai előkészítő képzés 6 fő)

13

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 11. osztály értelmileg akadályozott tanulóknak
(a mohácsi székhely intézményben: udvaros szakmai képzés 6 fő)

2. Továbblépés feltételei:
● 9. előkészítő pályaorientációs évfolyam:
Általános iskolai 8. osztályos végbizonyítvány
Orvosi alkalmassági vizsgálat
● Speciális Szakiskolai képzés:
Az előkészítő 9. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
Pályaalkalmassági orvosi vizsgálat
● Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai képzés 11. évfolyam:
Az előkészítő 10. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
Pályaalkalmassági orvosi vizsgálat
3. Az iskola bemutatása
Intézményünk a Meixner Ildikó EGYMI komplex gyógypedagógiai feladatokat ellátó többcélú
közoktatási intézmény, amely sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott
gyermekek nevelését, oktatását és szakmai képzését látja el Baranya megyében.
Intézményünkben a következő területeken folyik nevelés, oktatás, képzés:
A mohácsi székhely intézményben: (tanulásban, és értelmileg akadályozott tanulók képzése
folyik)
gyógypedagógiai óvoda

kollégium

általános iskola
speciális szakiskola
készségfejlesztő speciális szakiskola
Az oldi tagintézményünkben: (értelmileg akadályozott tanulók képzése folyik)
általános iskola
készségfejlesztő speciális szakiskola
kollégium
Azon tanulóink számára akik nálunk fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, a
Pedagógiai Programunk alapján automatikusan biztosított a helyi szakképzésben való
továbbhaladás, a tanulmányi kötelezettség teljesítése, illetve a szakmaszerzés.
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Az előkészítő 9. pályaorientációs évfolyamon a tanulók a közismereti tárgyakon felül a helyi
tanterv által meghatározott óraszámban szakmai előkészítő ismereteket tanulnak, a
választható szakmáknak megfelelően szakoktatók vezetésével. Tanított idegen nyelv az
angol.
Az intézmény profiljának megfelelően a tanulási zavarokkal (diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia) küzdő tanulóknak habilitációs foglalkozásokat tartunk, szakképzett
gyógypedagógusok vezetésével.
Az egyéni és felzárkóztató foglalkozások elmélyítik és bővítik az általános iskolában
elsajátított ismereteket, kompetenciákat, segítenek a tanulási problémák legyőzésében, a
szakmai képességek fejlesztésében. A hátrányok csökkentését személyre szabott
programmal mentortanár is segíti. A szakképző évfolyamokon a tanulók hetente szakmai
gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlóhelyet a szakiskola biztosítja.
Gyakorlati helyszíneink:

parkgondozó

egészségügyi intézmények parkjai

konyhai kisegítő

saját korszerű tankonyhánk

lakástextil készítő

intézményünk varrodája

falusi vendéglátó

külső gyakorlati helyszín

számítógépes adatrögzítő

informatika terem

A 9. szakképző évfolyam tanulói a tanév végén nyári összefüggő szakmai gyakorlatot
teljesítenek. Az eredményes bizonyítvány mellett, ez a 10. évfolyamra történő továbbhaladás
feltétele. A képzés a 10. évfolyam eredményes befejezése után, a rész szakképesítésnek
megfelelő elméleti és gyakorlati záróvizsgával fejeződik be.
Az oktatáson túl diákjainkat várja:
● pezsgő iskolai élet
● sokszínű iskolai és szabadidős programok
● segítőkész nevelőtestület
● tehetséggondozás
● felzárkóztatás
● mentorálás
● projektek, kirándulások
● egy jó kollégiumi közösség
Szabadidős, tehetséggondozó foglalkozások:
Sportkör, kézműves és képzőművészeti foglalkozások, íjászat, énekkar, tánc, bábozás,
origami, zumba, filmklub, drámajáték, informatika, horgászat, úszás, hitoktatás, felzárkóztató
foglalkozások. Kollégiumunkban figyelmet fordítunk a szocializációt segítő képességek
fejlesztésére, az egészséges, kulturált életmódra.

3

4. A tanulmányi területet jelölő egyedi kód
01

9/E. Előkészítő pályaorientációs évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
1+2 év szakképző évfolyam kerti munkás rész szakképesítés
6 fő

02

9/E. Előkészítő pályaorientációs évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
1+2 év szakképző évfolyam falusi vendéglátó rész szakképesítés
6 fő

03

9/E. Előkészítő pályaorientációs évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
1 +2 év szakképző évfolyam konyhai kisegítő rész szakképesítés
6 fő

04

9/E. Előkészítő pályaorientációs évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
1+2 év szakképző évfolyam lakástextil készítő rész szakképesítés
6 fő

05

9/E. Előkészítő pályaorientációs évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
1+2 év szakképző évfolyam számítógépes adatrögzítő rész szakképesítés 10 fő

06

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés tanulásban akadályozott tanulóknak
kerti munkás OKJ: 21 622 01 rész szakképesítés

12 fő

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés tanulásban akadályozott tanulóknak
falusi vendéglátó OKJ: 31 811 01 rész szakképesítés

12 fő

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés tanulásban akadályozott tanulóknak
konyhai kisegítő OKJ: 21 811 01 rész szakképesítés

12 fő

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés tanulásban akadályozott tanulóknak
lakástextil készítő OKJ: 21 542 01 rész szakképesítés

6 fő

Szakképző 9. osztály 2 éves képzés tanulásban akadályozott tanulóknak
számítógépes adatrögzítő OKJ: 31 346 02 rész szakképesítés

10 fő

07
08
09
10
11

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola pályaorientációs 9. osztály értelmileg
akadályozott tanulóknak Mohács: udvaros szakmai előkészítő képzés
6 fő

12

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola pályaorientációs 9. osztály értelmileg
akadályozott tanulóknak Old tagintézmény: udvaros szakmai előkészítő képzés
6 fő

13

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 11. osztály értelmileg akadályozott
tanulóknak Mohács: udvaros szakmai képzés
6 fő

5. A helyi tanterv kerettantervekre vagy programokra épülése
– speciális szakiskolai kerettanterv, SNI típusa:

tanulásban akadályozott
értelmileg akadályozott

6. A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) (tanulásban akadályozott tanulók)
Első idegen nyelv: angol
7. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók fogadása
A tanulmányi területre:
– mozgásszervi fogyatékos
– érzékszervi fogyatékos
látássérült (gyengénlátó)
4

hallássérült (nagyothalló)
– értelmi fogyatékos
enyhén értelmi fogyatékos
középsúlyosan értelmi fogyatékos
– beszédfogyatékos
– halmozottan fogyatékos
– egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő
8. A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálási szempontjai
Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény
alapján. (Beiratkozáshoz, intézménykijelölő határozat szükséges.)
Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges.
9. Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás
szakmacsoport területei
Mezőgazdaság szakmacsoport (20)
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (18)
Könnyűipar szakmacsoport (10)
Ügyvitel szakmacsoport (16)
10. A tervezett szakmai kimenetek
SPECIÁLIS SZAKISKOLA
Mezőgazdaság szakmacsoport (20)
● szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
kerti munkás OKJ: 21 622 01 rész szakképesítés
● szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
falusi vendéglátó OKJ: 31 811 01 rész szakképesítés
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (18)
● szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
konyhai kisegítő OKJ: 21 811 01 rész szakképesítés
Könnyűipar szakmacsoport (10)
● szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
lakástextil készítő OKJ: 21 542 01 rész szakképesítés
Ügyvitel szakmacsoport (16)
● szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak
számítógépes adatrögzítő OKJ: 31 346 02 rész szakképesítés

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA
Mezőgazdaság szakmacsoport
● udvaros képzés elvégzéséről tanusítvány értelmileg akadályozott tanulóknak
5

11. A rész szakképesítések rövid bemutatása
Kerti munkás rész szakképesítés: alapvető feladata a kertészeti ismeretek, munkálatok
elsajátítása (talaj előkészítés, magvetés szabadföldbe, palántázás, talajművelés,
növényvédelem, kertészeti kisgépek üzemeltetése) A képzés időtartama 2 év.
Falusi vendéglátó rész szakképesítés: alapvető feladata a szakszerű házvezetés,
ételkészítés, terítés, tálalás, felszolgálás elsajátítása, a lakókörnyezet gondozása,
vendéglátás, rendezvényszervezés szolgáltatások és a gazdálkodási ismeretek
megismerése, szakszerű alkalmazása a gyakorlatban. A képzés időtartama 2 év.
Konyhai kisegítő rész-szakképesítés: a konyhai kisegítő alapvető feladata, hogy
egyszerűbb konyhatechnikai eljárásokban segédkezzen, előkészítse a főzéshez szükséges
alapanyagokat. Nyersanyagok és eszközök szállítása a munkaterületre, a zöldségek
megtisztítása, aprítása. Ételek tálalása, kiosztása, tányérok, edények, ételmaradékok
összegyűjtése, a szabályoknak megfelelő higiénia biztosítása. A képzés időtartama 2 év.
Lakástextil készítő rész szakképesítés: alapvető feladata, hogy különböző lakástextil
termékeket készít. Pl: ágynemű garnitúra, asztalnemű, függöny, díszpárna stb.) Méretet
vesz, a mért adatok alapján kiválasztja a megfelelő méretnagyságot. Lemásolja és kivágja a
szabásmintát. A szabásminták alapján kiszabja az alkatrészeket. Összeállítja a kiszabott
lakástextil termékeket. A képzés időtartama 2 év.
Számítógépes adatrögzítő rész szakképesítés: alapvető feladata, a gépírás, dokumentum
készítés, iratkezelés, levelezés, munkahelyi kommunikáció elsajátítása (viselkedés kultúra,
üzleti magatartás stb.) A képzés időtartama 2 év.

Mohács, 2013. szeptember 30.

Tóthné Schiebelhut Lívia
igazgató
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