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Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. 
Telefon/fax: 59- 520 – 614 

 
 

       e-mail: kadas.altiskola@gmail.com               OM azonosító: 038 402 

 

 

OM azonosító: 038402 

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 

5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos utca 57. 

postázási cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. 

 

 

 

A középfokú felvételi eljárás keretében a 2019/2020-as tanévre az alábbi tanulmányi 

területet hirdeti meg a Kádas György EGYMI kisújszállási székhelyintézménye 

 

 

Készségfejlesztő iskola 

 

0002 Kert- és parkápoló, fonalmentő: Készségfejlesztő iskolai kerettantervre épülő 4 

évfolyamos képzés, melyen nincs oktatott idegen nyelv. Felvétel kizárólag a sajátos 

nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, a tanulmányi 

területre csak középsúlyos értelmi fogyatékos és/vagy autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók vehetők fel. Szakmai oktatás nincs az első két évfolyamon, a gyakorlati 

évfolyamokon a következő ismeretek szerezhetők meg: kert- és parkápoló, textil- és 

fonalmentő, kollégiumi férőhely igényelhető. 
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OM azonosító: 038402 

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi Tagintézménye 

  

5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

postázási cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. utca 37. 

 

 

A középfokú felvételi eljárás keretében a 2019/2020-as tanévre az alábbi tanulmányi 

területet hirdeti meg a Kádas György EGYMI karcagi tagintézménye 

 

 

Szakiskola 

 

0003 Szakiskolai képzés, előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés 

(részszakképesítés); szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára, SNI 

típusa: tanulásban akadályozott; az első idegen nyelv az angol nyelv; felvétel kizárólag a 

sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; a tanulmányi 

területre enyhén értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; Közlekedés szakmacsoport; 

a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett 

kimenet a következő részszakképesítés megszerzése: Kerékpárszerelő 

(motorkerékpárszerelő); megj.: kollégiumi férőhely igényelhető, Férőhely: 8 

 

0004 Szakiskolai képzés, előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés 

(részszakképesítés); szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára, SNI 

típusa: tanulásban akadályozott; az első idegen nyelv az angol nyelv; felvétel kizárólag a 

sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; a tanulmányi 

területre enyhén értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; Élelmiszeripar 

szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 

után tervezett kimenet a következő részszakképesítés megszerzése: Mézeskalács-készítő; 

megj.: kollégiumi férőhely igényelhető, Férőhely: 8 

 

0005 Szakiskolai képzés, előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés 

(részszakképesítés); szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára, SNI 

típusa: tanulásban akadályozott; az első idegen nyelv az angol nyelv; felvétel kizárólag a 

sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; a tanulmányi 

területre enyhén értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; Mezőgazdaság 

szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 

után tervezett kimenet a következő részszakképesítés megszerzése: Parkgondozó; megj.: 

kollégiumi férőhely igényelhető, Férőhely: 8 

 

0006 Szakiskolai képzés, előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés 

(részszakképesítés); szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára, SNI 

típusa: tanulásban akadályozott; az első idegen nyelv az angol nyelv; felvétel kizárólag a 

sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; a tanulmányi 

területre enyhén értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; Mezőgazdaság 
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szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 

után tervezett kimenet a következő részszakképesítés megszerzése: Kerti munkás; megj.: 

kollégiumi férőhely igényelhető, Férőhely: 8 

  

0007 Szakiskolai képzés, előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés 

(szakképesítés); szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára, SNI típusa: 

tanulásban akadályozott; az első idegen nyelv az angol nyelv; felvétel kizárólag a sajátos 

nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; a tanulmányi területre enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; Művészet, közművelődés, kommunikáció 

szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 

után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: Népi kézműves 

(Kosárfonó és fonottbútor-készítő szakmairány); megj.: kollégiumi férőhely 

igényelhető, Férőhely: 8 

 

0008 Szakiskolai képzés, előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés 

(szakképesítés); szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára, SNI típusa: 

tanulásban akadályozott; az első idegen nyelv az angol nyelv; felvétel kizárólag a sajátos 

nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; a tanulmányi területre enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; Művészet, közművelődés, kommunikáció 

szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 

után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: Népi kézműves 

(Szőnyegszövő szakmairány) st; megj.: kollégiumi férőhely igényelhető, Férőhely: 8 

 


