Felvételi tájékoztató
Szakiskolánkba elsősorban központi idegrendszeri sérülésű, mozgásszervi fogyatékkal élő
(mozgáskorlátozott), illetve sajátos nevelési igényű, ép értelmű vagy enyhe értelmi fogyatékos,
tanulók jelentkezését várjuk.
A meghirdetett tanulmányi területek leírása:
Mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos tanulók
Előkészítő évfolyam: A vonatkozó rendelet alapján 2 tanév


Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskola
kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve

OKJ szerinti részszakképesítés: 2 tanév




Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskola OKJ
szerinti részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9-10. évfolyamos közismereti
kerettanterve
speciális kerettanterv a 31 346 02 számítógépes adatrögzítő részszakképesítés
szakiskolában történő oktatásához tanulásban korlátozott (st) számára

Mozgássérült, nem értelmi fogyatékos tanulók
OKJ szerinti részszakképesítés: 2 tanév



kerettanterve: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. melléklete alapján
speciális kerettanterv a 31 346 02 számítógépes adatrögzítő részszakképesítés
szakiskolában történő oktatásához mozgáskorlátozott (sm) számára az 54 346 03
Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján

Felvételi követelmények:
Az előkészítő 9. E. évfolyamba történő felvétel, átvétel feltételei:





8 általános iskolai osztály elvégzése
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó,
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő
határozata
felvételi beszélgetés

A szakiskolába történő felvétel, átvétel feltételei mozgássérült, nem értelmi fogyatékos
tanulók esetében:






8 általános iskolai osztály elvégzése
egészségügyi alkalmasság
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó,
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő
határozata
felvételi beszélgetés



az adott évben érvényes szakmai és vizsgakövetelmény mellékletében meghatározott
bemeneti kompetenciák mérése – előre meghatározott időpontban (3 tagú
felvételiztető bizottság előtt)
•
kommunikációs, szociális készségek felmérése
•
választott szakma iránti motiváltság felmérése
•
mozgássérülés mellett a társuló fogyatékosságok feltérképezése
•
alapkompetenciák felmérése (logikai gondolkodás, a szakmához tartozó, a
tanuló biológiai korának megfelelő szakfogalmak ismerete, a szakma
szakmai programja által meghatározott bemeneti alapkompetenciák)
•
szakmai kompetenciák felmérése (személyes kompetenciák,
finommotorika, vizuális érzékelés, taktilis érzékelés, összehasonlítás,
csoportosítás, szem-kéz koordináció, a szakma szakmai programja által
meghatározott bemeneti szakmai kompetenciák)
•
info-kommunikációs kompetenciák felmérése (társas kompetenciák,
emlékezet, figyelem, az adott szakma szakmai programja által
meghatározott bemeneti info-kommunikációs kompetenciák)
•
mindennapi tevékenységekre (öltözködésre, tisztálkodásra, étkezésre,
különböző konyhai, háztartási tevékenységekre, tájékozódásra,
közlekedésre, ügyintézésre) vonatkozó kérdőívek, tesztek, melyet
konduktorok dolgoznak ki

A szakiskolai belépés általános feltételei a 9.E évfolyamra is érvényesek.
Az intézmény felvételi eljárásának rendje:
A tanulók az általános iskola 8. osztályában vagy utána jelentkezhetnek szakiskolánkba. A
tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jöhet létre. Tanulói felvétel vagy átvétel
intézményegység-vezetői határozat és/vagy engedély alapján lehetséges.
A szakiskolába jelentkezést az országos felvételi jelentkezési protokoll szerint, elektronikus és
nyomtatott formában kell megtenni.
Másik középfokú iskolából történő átvételt írásos kérelemre az intézményegység-vezető dönti
el mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmai alapozó tantárgyakat, azok
eredményeit. Az átvétel eljárásához a kiskorú tanuló szülőjének, gyámjának, illetve nagykorú
tanulónak kell benyújtania egy kérvényt az intézmény vezetőjének, amelyben rögzíti a váltás
tényét, valamint okait. Tanuló átvétele lehetséges azonos szakmacsoporton belül üres férőhely
és egészségügyi alkalmassági igazolás esetén, az esetlegesen hiányzó gyakorlati órák
pótlásával.
A felvételt a felvételi eljárás keretében, az átvételi kérvényt pedig 15 napon belül kell elbírálnia
az intézményegység-vezetőnek. A sikeres felvételről, átvételről vagy elutasításról határozatot
hoz, amit postán kap meg a tanuló vagy a szülő.
Amennyiben az elbírálás sikeres, a tanulónak a beiratkozás időpontjában vagy az értesítés
kézhez vételétől számított 15 napon belül van lehetősége felvenni a kapcsolatot az
intézménnyel, beiratkoznia, illetve beszereznie az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi
szakvéleményt.
A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai:

Felvételt az nyer, aki a nyolc osztály sikeres befejezése, szakmai alkalmassága orvosilag
alátámasztott, a tesztlapos felmérés során a legjobbak közé sorolható.
Akik a felvételi eljárásban azonos pontszámot érnek el, az általános iskolai 8. osztályos
bizonyítvány eredményét vesszük figyelembe a döntés meghozatala során.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok:
Érettségi vizsgára vonatkozó tájékoztatás:
Iskolánk nem készít fel érettségi vizsgára
Az SE PA EKPMI Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium tanulója a
következő, pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai
évfolyamokra:
Intézményünk tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó nyolcadik évfolyamon végzett
tanulói tanulmányaikat a felvételi eljárásban való részvétel nélkül helyben folytathatják.
Esetükben a felvételi eljárás „helyett” a nevelőtestület hoz határozatot az 9. E évfolyamon
történő továbbhaladásukról.
Intézményünk 8. osztályt elvégzett, szakképzési évfolyamra jelentkező tanulóinak meg kell
felelniük a szakiskolai belépés általános, fent részletezett feltételeinek.
Szóbeli vizsga követelményei:
nincs

