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21 db tanulmányi terület 1 intézményben, 2 feladatellátási helyen

200768 Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola, Budapest XXI. kerület
Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola, Budapest XXI. kerület
Postazási cím 1211 Budapest XXI. kerület, Transzformátorgyár utca 7.

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0001

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
gépészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: épület- és szerkezetlakatos

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0002

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: festő, mázoló, tapétázó

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0003

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: kőműves

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0004

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
gépészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés



megszerzése: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0005

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: villanyszerelő

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0006

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
faipar szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: asztalos

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0007

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: eladó

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0008

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
könnyűipar szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: női szabó

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0009

szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)



küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
szociális szolgáltatások szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: szociális gondozó és ápoló

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0021

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
faipar szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: asztalosipari szerelő

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0022

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: élelmiszer-, vegyiáru eladó

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0023

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 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: vendéglátó eladó

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0024

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 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

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0025

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 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: kerti munkás

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0026

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 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: parkgondozó

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0027

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 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

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0028

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 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: textiltermék-összeállító

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0029

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):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: szobafestő

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0030

szakiskola
előkészítő évfolyam + 4 évfolyam (szakképesítés)
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő
évfolyammal)
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: festő, mázoló, tapétázó

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 002 0031

szakiskola
előkészítő évfolyam + 4 évfolyam (szakképesítés)
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő
évfolyammal)
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: kőműves

Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola Árpád u. 1. szám alatti Telephelye, Budapest XXI. kerület
Postazási cím 1211 Budapest XXI. kerület, Transzformátorgyár utca 7.

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

200768 007 0032

szakiskola
előkészítő évfolyam + 4 évfolyam (szakképesítés)
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő
évfolyammal)
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján



egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építészet szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: festő, mázoló, tapétázó


