DR. ILLYÉS SÁNDOR EGYMI BÉKÉSI SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉNEK SZAKISKOLAI
INTÉZMÉNYEGYSÉGE BEMUTATKOZIK

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Békés városának közepén, a festői szépségű
Élővíz-csatorna közelében található. Jelenlegi helyén 1983 óta működik. Nevét a huszadik század kiemelkedő gyógypedagógusáról,
pszichológusáról kapta, ezzel fémjelezve iskolánk elhivatottságát, szakmaiságát. Az eltelt idő alatt az intézmény folyamatos átalakulásokon ment
keresztül: névváltozások, összevonások.
Egy állandó maradt: a pedagógusok elhivatottsága, szakmaisága, gyermekek iránti odaadó szeretete. Mai nevét 2016 szeptemberétől viseli.
Intézményünk szakiskolai intézményegységében a 8. osztályt sikeresen befejezett enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak biztosítjuk a szakmai
képzést. Ezek mellett olyan SNI tanulók jelentkezését is várjuk, akik a többi tanulóval sajátos nevelési igényük miatt együtt haladásuk
nagymértékben nehezített.

Felvételi eljárásrend:
Általános felvételi eljárás keretében, felvételi vizsga nincs. A felvételt meghatározó elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény, valamint az
egészségügyi alkalmasság.
A tanulók felvételét kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján tudjuk biztosítani.

Szakmakínálatunk:
I.

II.

Szakácssegéd:2010

Sütőipari és gyorspékségi
munkás:2000

III.

Lakástextil-készítő:2020

Alapvető feladata a szakács munkájának segítése,
kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei.
Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket,
berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a
tisztán tartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, takarít,
mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti a
nyersés
félkész
anyagokat.
Alkalmazza
a
konyhatechnológiai műveleteket.
Sütő- és gyorspékségi munkás rész-szakképesítés
alapfeladata a pék munkájának segítése. Irányítással
kenyereket és különböző termékcsoportba tartozó
termékeket dolgoz fel, keleszt és süt.

Lakástextil készítő rész-szakképesítés szakma feladata a
lakástextil termék szabásmintáinak elkészítése, szabása,
készítése, javítása.

Népi kézműves -

IV.

szőnyegszövő szakmairány:2040

Számítógépes adatrögzítő:2030

Népi kézműves szőnyegszövő szakma elméletét és
gyakorlatát sajátítják el. A képzés végén a hallgatók képessé
válnak önállóan álló- és fekvő szövőszéken gyapjú, rongy
alapanyagból szőtteseket elkészíteni, hagyományos formaés motívumkincs felhasználásával. Megtanulják továbbá a
tervezés alapelemeit.

Számítógépes
adatrögzítő
dokumentumszerkesztési
feladatokat végez, adatokat, információkat kér, gyűjt
továbbít hagyományos és elektronikus úton, közreműködik
a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű
nyilvántartásában,
feldolgozásában,
kimutatásokat,
táblázatokat készít, táblázatba, adatbázisba adatokat feltölt,
frissít, korrigál, adatbázisokból adatokat lekérdez,
egyszerűbb szűréseket végez, ügyvitel-technikai, irodai
kommunikációs eszközöket használ

Készségfejlesztő iskola: - középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára: agyagtárgy készítő, irodatechnikai eszközök használata,

V.

szövött-tárgy készítő( 2050), illetve konyhai kisegítő, háztartástan-életvitel gyakorlati tevékenység(2060)

Minden tanuló számára gyakorlati helyet biztosítunk jól felszerelt tanműhelyeinkben, tankonyhánkon. Diákjaink itt kapják meg a gyakorlati képzés
alapjait. Ez a színhelye a szakmai vizsgának is.
Intézményünk saját kollégiummal rendelkezik.
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Ha felkeltettük az érdeklődésüket az alábbi linken tudna bővebb információt szerezni
http://bekesegymi.hu/sites/default/files/Feltoltesek/Dokumentumok%202020-2021/felveteli_eljarasrend.pdf
Bővebb információ:
5630 Békés, Szánthó Albert u.10.
Tel: 06/66 411-039
e-mail: egymi.bekes@gmail.com
www. bekesegymi.hu
Aléné Kucsera Andrea - intézményvezető
Maczikné Horváth Annamária - intézményvezető helyettes, szakiskolai intézményegység-vezető

