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3 db tanulmányi terület 1 intézményben, 2 feladatellátási helyen

203060 Miskolci Szakképzési Centrum, Miskolc
Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája Áfonyás u. 18. sz
alatti telephelye, Miskolc
Postazási cím 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 008 0461

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):  angol
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló),
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő, 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
élelmiszeripar szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: pék
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája, Miskolc
Postazási cím 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A.

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 024 0462

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 mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(siket), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
ügyvitel szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: számítógépes adatrögzítő
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 024 0463

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 mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (siket),
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
autizmus spektrum 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
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított




