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Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Cím: 2660 Balassagyarmat – Nyírjes, Nyírjespuszta 5.  OM azonosító: 100804 

Telefonszám: 35/300-352; 35/300-585 

 

Honlap: www.mosolyegymi.sulinet.hu 

Email cím: titkarsag.nyirjes@ridens.hu 

Intézményvezető-helyettes: Siketné Zsiga Judit 

Pályaválasztási felelős: Siketné Zsiga Judit 

Nyílt napok: 2019. november 13. 2020. január 17. 

Az intézmény időpont egyeztetés után bármikor megtekinthető. 

Szülői értekezlet: Pontos időpontjait a honlapon közzétesszük. Félévi szülői értekezlet: 2019. január  

Fogadó óra: Előzetesen egyeztetett időpont alapján.                               

Képzési kínálatunk a  2020/2021 tanévre vonatkozóan 

A képzések nappali iskolai rendszerűek. Osztályonként felvehető létszám: lásd az alábbi 
táblázatban. 

Tagozatkódok Képzéseink Képzési idő Felvehető 
tanulók száma 
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Képzési profil 

0601 
OKJ 31 346 02 

Számítógépes- adatrögzítő 
1+2 év 12 

Tanulásban akadályozott 
(enyhén értelmi 

fogyatékos), mozgás-, 
hallás, látássérült, autista,  

az állapotok 
esélyegyenlőségének 

biztosításával, megnövelt 
képzési idővel, speciális 

többlettel (eszköz, 
módszerek), jelzett 

felmentések 
érvényesítésével. Speciális 

tantervű programokból 
adaptált helyi programok 

szerint.* A 
részszakképesítések 
időtartama 2 év + a 

szakmára való bekerülés 
előzetes feltétele a 9. 
előkészítő évfolyam 

elvégzése +1 év. 

0602 
OKJ 21 622 02 

Parkgondozó 
1+2 év 

12 

0603 
OKJ 31 814 01 

Háztartásvezető 

1+2 év 

6 

0604 
OKJ 21 811 03 

Szakácssegéd 

1+2 év 

6 

0600 

Készségfejlesztő iskola 

gyakorlati modulos 

képzésekkel 

4 év 12 

Értelmileg akadályozott 
(középsúlyos értelmi 
fogyatékos) tanulók 
számára kidolgozott 
program. Csatlakozhatnak 
azok a tanulásban 
akadályozott fiatalok is, 
akik sikertelenül 
teljesítenek a szakiskola 
előkészítő évfolyamán. 
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További információk: 

A középiskolában és a kollégiumban mozgás-, 
hallás-, látássérült, tanulásban- és értelmileg 
akadályozott, autista, 14-25 éves korú fiatalok 
szakiskolai képzése, kollégiumi együttnevelése, 
habilitációja, rehabilitációja valósul meg. 

Iskola: 
Az iskolában 2006-tól kompetencia alapú oktatás 
folyik. Alapvető feladatunk a fogyatékkal élő 
fiatalok szakmai fejlesztése, szükségleteikhez 
igazított, autonóm életvitelre felkészítő szociális 
segítségnyújtás. A szakképzési évfolyamokon az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára 
való felkészítés történik. 

Kollégium 
A kollégium minden itt tanuló diáknak elhelyezési lehetőséget kínál 4-8 fős felújított szobáiban. A 
szobák rendelkeznek saját mellékhelyiséggel, tág fürdőhelyiséggel, mozgássérült tanulóinknak is 
kényelmet nyújtva. Asszisztenseink és ápolóink folyamatos felügyeletet biztosítanak. 

Rehabilitáció 

A fejlesztő tevékenységek szakemberek irányításával történnek: konduktorok, gyógymasszőr, 
gyógypedagógusok, pszichológus, szociálpedagógusok segítik a tanulók célirányos fejlesztését, 
felzárkóztatását. 

Alkalmazott terápiák: Sindelar, Ayres, Snoezelen, Meixner, Diszkalkulia, Gyógymasszázs, 
Konduktív pedagógia, Pszichoterápia, Nyelv– és beszédfejlesztés 

Sérüléstől függetlenül nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, amelyet csoportos és 
egyéni formában végzünk.  

Iskolánk folyamatos egészségügyi ellátást biztosít. 

ISKOLÁNKBA SOK SZERETETTEL VÁRJUK A JELENTKEZŐKET. 
SZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEK, A TANULÓK CSAK AZ ÉTKEZÉSÉRT 
FIZETNEK. 

Munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink az iskolából kikerülve aktív, önálló és önellátó 
emberként élhessék életüket. 
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A szakképzésbe történő belépés feltételei 

SZAKISKOLAI KÉPZÉSEK 

Parkgondozó 21 622 02  
 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában. 

 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a rész-szakképesítés szakmai és vizsgaköve-

telményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra megha-

tározott kompetenciák birtokában. 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Pályaalkalmassági követelmények: - 

Szakácssegéd 21 811 03 
 Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel vagy iskolai előképzettség 

hiányában. 

 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a rész-szakképesítés szakmai és vizsgaköve-

telményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás – turisztika szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában. 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Pályaalkalmassági követelmények: - 

Számítógépes adatrögzítő 31 346 02 
 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában. 

 Bemeneti kompetenciák:  -  

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Háztartásvezető 31 814 01 
 A képzés részletes feltételei kidolgozás alatt állnak. Sok szeretettel várunk minden ked-

ves érdeklődőt 2020. szeptember 1-től. 

 
 
 

SZAKISKOLAI BEISKOLÁZÁSI KÖRZET: NÓGRÁD MEGYE. A FENNMARADÓ HE-
LYEKRE MEGYÉN KÍVÜLI TANULÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK. 
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI KÉPZÉS 

A tanulók felvételének feltételei 
 
A szakképzésben részt venni nem tudó tanulásban akadályozott, valamint értelmileg akadályozott 
tanulók részére az életkezdéshez és a munkába álláshoz szükséges alapvető ismereteket nyújtó 4 éves 
képzés, amelyen szakképzés nem folyik. 
 
9-10. évfolyamon közismereti képzés folyik. 
11-12. évfolyamon a közismereti képzés alacsonyabb óraszámban folyik tovább, melyet heti 20 órá-
ban gyakorlati képzés egészít ki. Ezeken a gyakorlati évfolyamokon a tanulónak 2-5 készségfejlesztő 
kerettantervből álló képzési egység elsajátítására van lehetősége.  
Ezt a 2-5 elemet a helyi lehetőségek, a tanulócsoport képességei és egyéb szempontok alapján a kö-
vetkező, jogszabály által kínált képzési egységek közül választjuk ki: 
 

Kerettanterv Évfolyamok Heti órakeret 
1. Agyagtárgy készítő 11-12. 8 
2. Árufeltöltő 11-12. 4 
3. Autómosó kisegítő 11-12. 12 
4. Háztartástan - életvitel 11-12. 8 
5. Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére 11-12. 4 
6. Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére 11-12. 4 
7. Irodatechnikai eszközök használata 11-12. 4 
8. Kert- és parkápoló 11-12. 12 
9. Kisegítő állatgondozó 11-12. 12 
10. Kisegítő takarító 11-12. 12 
11. Konyhai kisegítés 11-12. 12 
12. Mézeskalács-sütő 11-12. 8 
13. Mosodai kisegítő 11-12. 8 
14. Palántanevelő 11-12. 12 
15. Papírtermék-készítő 11-12. 12 
16. Szövött-tárgy 11-12. 8 
17. Textil- és fonalmentő 11-12. 8 
18. Udvaros 11-12. 4 

 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI CSOPORT 
 
Általános iskolánkban sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását és nevelését végezzük.  A 
gyermekek a szakértői bizottság véleménye alapján kerülnek intézményünkbe.   

Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva próbáljuk biztosítani tanulóink 
személyiségének harmonikus fejlődését.  
A tanterv alapján egyéni fejlesztési terv készül, ami figyelembe veszi:  

• a gyermek mentális korát,  
• a sérülés súlyosságát,  
• az egyenetlen képesség profilt.  
• a helyi igényeket,  

Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyagot speciális módszerek segít-
ségével, amennyiben szükséges: különleges tér-idő szervezéssel, vizuális támogatással juttat-
juk el a gyermekekhez.  
 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEISKOLÁZÁSI KÖRZET: BALASSAGYARMATI ÉS 
RÉTSÁG JÁRÁSOK. 


