
Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

8000 Székesfehérvár, Havranek u. 4.  

0007 agyagtárgy készítő készségfejlesztő iskola 
4 évfolyam 
készségfejlesztő iskolai kerettanterv 
nincs oktatott idegen nyelv 
a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 
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0008 textil -és fonalmentő készségfejlesztő iskola 
4 évfolyam 
készségfejlesztő iskolai kerettanterv 
nincs oktatott idegen nyelv 
a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 
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0009 kisegítő takarító készségfejlesztő iskola 
4 évfolyam 
készségfejlesztő iskolai kerettanterv 
nincs oktatott idegen nyelv 
a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

 

 

 

 

 

 

 



006 - Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Telephelye 

8000 Székesfehérvár, Budai út 90. 

0006 kisegítő takarító készségfejlesztő iskola 
4 évfolyam 
készségfejlesztő iskolai kerettanterv 
nincs oktatott idegen nyelv 
a tanulmányi területre autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



007 - Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Seregélyesi úti 

Telephelye 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 90. 

0001 konyhai kisegítő szakiskola 
előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
vendéglátás-turisztika szakmacsoport 
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: konyhai kisegítő 
megjegyzés: kollégiumi férőhely nem biztosított 
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() 

0002 számítástechnikai-adatrögzítő szakiskola 
előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
ügyvitel szakmacsoport 
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: számítógépes adatrögzítő 
megjegyzés: kollégiumi férőhely nem biztosított 
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0003 virágkötő szakiskola 
előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
mezőgazdaság szakmacsoport 
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: virágkötő 
megjegyzés: kollégiumi férőhely nem biztosított 
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0004 lakástextil-készítő szakiskola 
előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
könnyűipar szakmacsoport 
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: lakástextil-készítő 
megjegyzés: kollégiumi férőhely nem biztosított 
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0005 családellátó szakiskola 
előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés) 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
mezőgazdaság szakmacsoport 
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: családellátó 
megjegyzés: kollégiumi férőhely nem biztosított 

 

 


