
 
        
 
 
 
 
Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 
 
 
Intézmény címe: 3300 Eger, Iskola u. 3. 

Telefon/fax.  +36 30 0161190 
Igazgató neve: Dr.Naár Zoltánné 
Pályaválasztási felelős neve: Kocsis Ágnes Anikó 
Az intézmény OM azonosítója: 031461 
E-mail cím:            egriarany@gmail.com  
Honlap cím:  www.aranyiszi.hu 
 
 
Az Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium sajátos nevelési igényű, 
tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak biztosít szakképzést. 
 
36 fős középiskolai kollégium működik, mely második otthont biztosít az iskolában 
tanulni vágyó fiataloknak, és azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak, akiknek a 
mindennapi iskolába járásuk és az otthoni tanulási felkészülésük nem biztosított. 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az alapvető 
kompetenciák biztos elsajátítására, IKT kompetenciák megszervezésére és az idegen nyelv 
tanítására. 
Részt veszünk a Kompetencia alapú oktatás megvalósításában, hogy szakiskolai 
tanulóinkat a legadekvátabb módszerekkel juttassuk el a szakmaszerzés alapjaihoz. 
 
Az iskolában dolgozó szakemberek birtokában vannak azoknak a kompetenciáknak, ami 
elősegíti a szakiskolások különleges gondozási igényeinek kielégítését. 
 
Tanulóinkat speciális fejlesztésben, felzárkóztatásban részesítjük, hogy a szakképző 
évfolyamok elvégzése után sikeres vizsgát tegyenek, a munkaerőpiacon el tudjanak 
helyezkedni.  
 
Tehetséggondozás keretében különböző szakkörökön, művészeti terápiákon vehetnek részt. 
Alapelvünk „Mindenki tehetséges valamiben”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
A képzés szerkezete 

 
Szakiskola 
 
A képzés a speciális szakiskola kerettantervét figyelembe véve összeállított helyi tanterv 
szerint folyik, a képzés  3 éves. (9/E, 9. 10. évfolyam) 
 
A közismereti tárgyak tanításán túl: 
 
    9/E előkészítő évfolyamon – pályaorientációt és szakmai alapozó ismereteket oktatunk. 
    
 
0001 3 évfolyamos képzés; kerettantervre, sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési igényű tanulók tanulásban 
akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára. Mezőgazdaság és erdészet 
ágazat; Kertész szakma részszakmája; Kerti munkás részszakma. Egyedi azonosító 
szám: 22; idegen nyelv: angol. 

Létszám: 7 fő 
     
0002 3 évfolyamos képzés; kerettantervre, sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési igényű tanulók tanulásban 
akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára. 

Kreatív ágazat; Divatszabó szakma részszakmája; Textiltermék-összeállító rész-
szakma. Egyedi azonosító szám: 34; idegen nyelv: angol.  
Létszám: 6 fő 

   
 
Iskolánkban felvételi vizsga nincs.  
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.  

A tanulóknak kollégiumot, ingyenes tankönyvet, kedvezményes étkezést, bérlettérítést 
biztosítunk.  
 
                        

NYÍLT NAP: 2020. december 10. on-line formában 9.00-12.00 valamint egyéni 
érdeklődésre is tájékoztatást nyújtunk. 

 
 
 


