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Arany János EGYMI 

 

 

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6. 

 
 

I. Arany János EGYMI szakiskolai intézményegysége 

Telephely címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

0007  

Asztalosipari szerelő 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 

fa- és bútoripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: asztalosipari szerelő EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

 

0008 

Szakácssegéd 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: szakácssegéd EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 
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0009 

Parkgondozó 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 és erdészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: parkgondozó EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

 

0010 

Kerti munkás 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 és erdészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: kerti munkás EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

 

0011 

Háztartásvezető 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 

http://www.aranyegymi.hu/
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felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

szociális ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: háztartásvezető EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

 

0012 

Koszorúkötő 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 és erdészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: koszorúkötő EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

 

0013 

Számítógépes adatrögzítő 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 

informatika és távközlés ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: számítógépes adatrögzítő EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

 

0014 

Textiltermék-összeállító 

szakiskola 

http://www.aranyegymi.hu/


 

 

 

 

 

 

ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 

OM azonosító: 038491 

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6 
06 22/504-674, 504-675  ||    aranyszfvar@gmail.com    ||     www.aranyegymi.hu                    

 

 

 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 

kreatív ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: lakástextil-készítő EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

 

II. Arany János EGYMI autista intézményegysége 

Telephely címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 90. 

 

0004 

Kisegítő takarító 

készségfejlesztő iskola 

4 évfolyam középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

nincs oktatott idegen nyelv 

a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, valamint ha a tanulónál egyben a 

középsúlyos értelmi fogyatékosság is fennáll, úgy autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

a gyakorlati évfolyamokon a következő ismeretek szerezhetők meg: kisegítő takarító 

 

III. Arany János EGYMI Ezredéves Tagintézménye 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4. 

 

0002 

Kisegítő takarító 

készségfejlesztő iskola 

4 évfolyam középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

nincs oktatott idegen nyelv 

a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, valamint ha a tanulónál egyben a 

középsúlyos értelmi fogyatékosság is fennáll, úgy autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

a gyakorlati évfolyamokon a következő ismeretek szerezhetők meg: kisegítő takarító 

http://www.aranyegymi.hu/
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0001 

Agyagtárgy készítő 

készségfejlesztő iskola 

4 évfolyam középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

nincs oktatott idegen nyelv 

a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, valamint ha a tanulónál egyben a 

középsúlyos értelmi fogyatékosság is fennáll, úgy autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

a gyakorlati évfolyamokon a következő ismeretek szerezhetők meg: agyagtárgy készítő 

 

0003 

Szövött tárgy készítő 

készségfejlesztő iskola 

4 évfolyam középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

nincs oktatott idegen nyelv 

a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, valamint ha a tanulónál egyben a 

középsúlyos értelmi fogyatékosság is fennáll, úgy autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

a gyakorlati évfolyamokon a következő ismeretek szerezhetők meg: szövött tárgy készítő 

 

IV. Arany János EGYMI Velencei Dr. Ranschburg Jenő Tagintézménye 

2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca 4-6. 

 

0005 

Sütőipari és gyorspékségi munkás 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 

élelmiszeripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: sütőipari és gyorspékségi munkás EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

http://www.aranyegymi.hu/


 

 

 

 

 

 

ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 

OM azonosító: 038491 

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6 
06 22/504-674, 504-675  ||    aranyszfvar@gmail.com    ||     www.aranyegymi.hu                    

 

 

 

0006 

Szobafestő 

szakiskola 

9/E évfolyam + 2 évfolyam 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók számára, SNI típusa: enyhe 

értelmi fogyatékos (EF) 

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 

építőipar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: szobafestő EF 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

http://www.aranyegymi.hu/

