Felvételi tájékoztató
Budapest XVIII. Kerületi SOFI
(Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432
Intézményünk speciális gyógypedagógiai ellátást igénylő (tanulásban akadályozott és
értelmileg akadályozott) tanulók nevelését, oktatását végzi.
A 8. osztályt enyhén értelmi fogyatékos tanulók tanterve szerint sikeresen elvégzett tanulók a
szakiskola előkészítő 9.E évfolyamán tanulhatnak tovább.
A 8. osztályt középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók tanterve szerint sikeresen elvégzett
tanulók a készségfejlesztő iskola közismereti képzést nyújtó 9. évfolyamán folytathatják
tanulmányaikat.
Szakiskola
A Szakiskolánkban szakácssegéd képzést indítunk a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi
fogyatékos tanulóink számára.
A szakiskola 9.E évfolyamának sikeres befejezése után szakképzési évfolyamra léphetnek,
illetve egy másik szakiskola megfelelő évfolyamán folytathatják tanulmányaikat.
Készségfejlesztő Iskola
A készségfejlesztő iskola a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az
életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő
munkafolyamatok elsajátítását.
Továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó (9-E évfolyamot sikertelenül teljesítő) enyhén
értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges
ismereteket.
A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből
a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam (9-10.)
b) kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást
igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban:
gyakorlati évfolyam (11-12) ).
Az általános iskola elvégzése után a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók a 9. évfolyamra
jelentkezhetnek intézményünkbe. A 9-10. osztály közismereti képzését más intézményben
sikeresen teljesített tanulók a készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamán (11-12. osztály)
tovább folytathatják tanulmányaikat intézményünkben.
A készségfejlesztő iskola befejezése után tanulóink házi vizsgát tesznek, melyről tanúsítványt
kapnak. A tanúsítvány munkavállalásra nem jogosít.

A 2022-2023-as tanévben induló képzéseink
Enyhén értelmi fogyatékos tanulóink számára folyó képzés
Tagozatkód:

0001

Képzés megnevezése:

9. előkészítő osztály
Turizmus és vendéglátás ágazatba tartozó, 31-es egyedi
azonosítószámú Szakácssegéd képzés.

Képzési idő:

3 év

Indítandó osztályok:

1 szakiskolai 9. előkészítő osztály

Felvehető tanulók köre:

Sajátos nevelési igényű enyhén értelmi fogyatékos tanulók,
akik az általános iskola 8. osztályának követelményeit
sikeresen teljesítették.

A képzés sajátosságai:

A 9. előkészítő évfolyam sikeres elvégzése után 2 éves
szakmai képzést nyújtunk. Oktatott idegen nyelv az angol.

Felvételi eljárás menete:

A felvételi eljárás rendjében meghatározottak szerint.
Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvétel alapkövetelménye a
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság véleménye és intézménykijelölése a befogadó
nyilatkozatunk alapján.
Egészségügyi alkalmassági
megfelelés szükséges.

Felvételi körzet:

Nincs

Felvételi vizsga:

Nincs

követelményeknek

való

Középsúlyosan fogyatékos tanulóink számára folyó képzés
Tagozatkód:

0002

Képzés megnevezése:

Készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 9-10. évfolyam.
Készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 11-12. évfolyam.

Képzési idő:

4 év

Indítandó osztályok:

1 készségfejlesztő közismereti 9. osztály

Felvehető tanulók köre:

Sajátos nevelési igényű középsúlyosan értelmi fogyatékos
tanulók,
azon enyhén értelmi fogyatékos tanulók, akik a szakiskola
előkészítő évfolyamának (9E) követelményeit nem
teljesítették,
halmozottan fogyatékos tanulók, akiknek a vezető
fogyatékossági típusa a középsúlyos értelmi fogyatékosság.

A képzés sajátosságai:

A 9-10. évfolyam elvégzése után 2 éves modulrendszerű
készségfejlesztő iskolai képzést nyújtunk, amely nem ad
szakképesítést. Oktatott idegen nyelv nincs.
Indítható moduljaink: szövött-tárgy készítő, háztartástanéletvitel, udvaros, irodatechnikai eszközök használata,
agyagtárgy készítő, konyhai kisegítő, textil-és fonalmentő,
kert-és parkápoló, kisegítő takarító, áru feltöltő, habilitációs
célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes
tanulók részére.

Felvételi eljárás menete:

A felvételi eljárás rendjében meghatározottak szerint.
Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvétel alapkövetelménye a
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság véleménye és intézménykijelölése a befogadó
nyilatkozatunk alapján.

Felvételi körzet:

Nincs

Felvételi vizsga:

Nincs

