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INTÉZMÉNYI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL ÉS MEGSZŰNÉS 

HELYI SZABÁLYAI 

 

A tanulói jogviszony létesítése (2011. évi CXC. tv. 45.§) 

 

Intézményünkbe gyermeket csak a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság javaslatára 

vehetünk fel. A komplex szakértői vizsgálat (pedagógiai, orvosi, pszichológiai) eredményeiről, s az 

iskolaválasztás lehetőségeiről a szülő tájékoztatást kap. 

Ha a szakértői bizottság intézményünket jelöli ki a tankötelezettség teljesítésére, akkor a szülőt időben 

értesítjük a beiratkozás időpontjáról, egyúttal lehetőséget biztosítunk – nyílt nap, egyéni konzultáció, 

intézmény bemutatás és bejárás formájában –, hogy személyesen is megismerkedjen intézményünk 

tevékenységével, szakmai munkájával. A tanuló osztályba sorolása a szakértői vélemény alapján 

történik. 

 

Tanulói jogviszony orvosi, szakértői javaslatra a szülő kérelmére, az iskola ajánlásával, az Oktatási 

Hivatal jóváhagyásával egyéni munkarendben is teljesíthető, ha a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából ez nem hátrányos.  

A mindennapi iskolába járás alól felmentett tanulók a törvényben meghatározott órakeret szerint 

felkészítésben részesülnek egyéni foglalkozások keretében. Félévkor és a tanév végén osztályozó 

vizsgát kötelesek tenni, bizonyítványuk egyenértékű az osztályközösségben neveltekével. 

 

Más intézményből történő átvétellel, amennyiben a tanuló rendelkezik olyan szakértői véleménnyel, 

mely alapját képezi a szegregált intézménybe történő tovább haladásnak. Ekkor is kérvényezni a 

szakértői bizottságtól az intézménykijelölést. Az adott évfolyam/osztály létszámának függvényében. 

 

 Beiratkozás: 2020. április (15. hét) 

 Pótbeiratkozás 2020. június 3. hete 
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Tanulói jogviszony megszűnése 

 

Az iskolai tanulmányok befejezése előtt 

 

• Lakóhely változtatás esetén a szülő kérésére, amennyiben befogadó nyilatkozatot hoz az új 

iskolából. 

 

• Kontrollvizsgálat alapján szakértői javaslatra áthelyezve a „többségi” általános iskolába.  

• Gyermekvédelmi szakellátásban történő változás esetén. 

• 16 évet betöltött tanuló esetében 30 igazolatlan mulasztást követően. 

 

Az iskolai tanulmányok befejezésekor 

• A felső tagozat végén (8. osztály) más, középfokú szakképző intézményben való továbbtanulás 

esetén 8. osztályos osztályzattal, végbizonyítvánnyal értékelve, dokumentálva. 

• Készségfejlesztő iskola előkészítő szakaszának végén (10. évfolyam), amennyiben a tanuló 

betöltötte 16. életévét és a szülő nem igényli a további intézményesített nevelés, oktatást. 

• Készségfejlesztő iskola 10. évfolyamának végén, amennyiben a tanuló egészségi állapota nem 

teszi lehetővé a mindennapos iskolába járást. Szakmai évfolyamok egyéni tanrend alapján nem 

teljesíthető. 

• A készségfejlesztő iskola 12. évfolyama végén. (A készségfejlesztő iskola gyakorlati 

évfolyamai intézményünkben  a tanuló 23 éves koráig megismételhető, különböző modul 

teljesítésével.) 

• A tankötelezettségi korhatár elérésével a tankötelezettségi törvénynek eleget téve. Az iskolai 

képzés a szülő kérésére, s a nevelőtestület javaslatára a törvénynek megfelelően 

meghosszabbítható. 

• Tanköteleskor befejezése után, fegyelmi eljárás esetén nevelőtestületi döntés alapján. 

 Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa. 
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 

2017. szeptember 1-től a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről készségfejlesztő iskolai 

nevelés-oktatást beiktatta a 2016. évi LXXX. törvény 18§(1). Hatályos 2016.IX.01. 

A készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 13/B.§ szerinti ellátása 2017. szeptember 1-től kötelező! 

 

 

Intézménybe kerülés feltételei: 

 

13/B. §57 (1) A készségfejlesztő iskola a középsúlyos 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 enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket. 

 

 

Kizárólag intézményünk kijelölésével a sajátos nevelési igényt, az értelmi fogyatékosság mértékét 

megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, amennyiben a gyermek egészségi állapota 

alapján képes a szakmai modulok teljesítésére.  

 

 

53/2016.(XII.29) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

„(3) Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a szakiskola 

előkészítő kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette.” 

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből 

a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam, 

b) kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 

munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban: gyakorlati évfolyam). 

(3) A közismereti oktatás a készségfejlesztő iskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó 

közismereti kerettanterv alapján folyik. A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamainak képzése a 

készségfejlesztő kerettantervek szerint meghatározott. 

(4) A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő 

kerettantervek szerinti oktatással megismételhetők. 
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Gyakorlati képzéseink 2019.szeptember 1-től: 

A készségfejlesztő iskola készségfejlesztő kerettantervei: 

• Agyagtárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv 

• Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére 

készségfejlesztő kerettanterv 

• Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére 

készségfejlesztő kerettanterv 

• Háztartástan – életvitel készségfejlesztő kerettanterv 

• Kert- és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv 

• Kisegítő takarító készségfejlesztő kerettanterv 

• Papírtermék készítő készségfejlesztő kerettanterv 

• Szövött-tárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv 

• Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 

A készségfejlesztő kerettantervek sikeres elvégzése rész-szakképzettséget, illetve szakképzettséget 

nem tanúsít. 

Férőhely: 13 fő 


