
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iskolánkban felvételi vizsga nincs. 

A tanulóknak kollégiumot, az arra 

jogosultak részére ingyenes tankönyvet, 

kedvezményes étkezést, bérlettérítést 

biztosítunk . Egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

                        

  

Felvételi tájékoztató 

 

2018-2019 

Nyílt nap: 2017. december 08. 

Egri Arany János Általános Iskola, 

Szakiskola és Kollégium 

Eger, Iskola u. 3.  

Telefon: (36) 412-149 

www.aranyiszi.hu 
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Iskolánkról                                                     JELENTKEZÉS a 2018- 2019. tanévre 

  

   

Iskolánk az Egri Arany János Általános Iskola, 

Szakiskola és Kollégium mindig is a valilyen 

szempontból hátrányos helyzetű, különleges 

megsegítésre szoruló gyermekek iskolája volt, ma 

is az. Feladata a  hátrányos helyzetű,  tanulási - 

magatartászavarral küzdő, tanulási nehézségekben 

szenvedő és enyhe fokban sérült tanulók gyógyító 

terápiás oktatása, nevelése, segítése.  

Általános iskolánkban az olvasás- és írástanítást 

a Meixner-féle diszlexia prevenciós módszerrel 

tanítjuk, amivel még az első évben mindenki jól 

megtanul írni, olvasni. Egész napos oktatás 

keretében folyik a tanítás. A felső tagozaton a NAT 

műveltség területeinek alapozása folyik. Célunk, 

hogy mindenkit felkészítsünk a továbbtanulásra.  

Angol nyelvet oktatunk.  

Nagy hangsúlyt helyezünk a fejlesztésre, 

felzárkóztatásra. 

A szabadidőben érdekes szakkörök szolgálják a 

tanulók személyiségének formálását, „Mindenki 

tehetséges valamiben” elv alapján. 

Kollégium 

XXI. századi felszereltségű kollégium várja a 

hozzánk jelentkezőket. Szeretnénk második 

otthont biztosítani tanulóinknak, megkímélve őket 

a napi bejárás fáradságától.  

A kollégium a legmodernebb eszközökkel  van 

berendezve. 3 ágyas szobákban, tágas tanulóban, 

társalgókban élhetik tanulóink mindennapjaikat, 

készülhetnek fel az iskolai oktatásra. A szabadidő 

hasznos eltöltése érdekében színes programokkal 

igyekszünk segítséget nyújtani a kistelepülésekről 

érkező fiataloknak a városi élet nyújtotta 

művelődési lehetőségek kihasználásához is. 

 

Szívesen fogadunk a kollégiumba hátrányos 

helyzetű, tehetséges roma fiatalokat is, akik a 

város más intézményeiben tanulnak. 

  

Szakiskola 

A 9/E évfolyamokon közismereti tárgyakat 

tanítunk. Ezek tanításán kívül pályaorientációt és 

szakmai alapozót,  a 9.-10. osztályban a 9/E 

évfolyamra épülő kerti munkás rész-

szakképesítést, illetve textiltermék-összeállító 

rész-szakképesítést választhatnak a tanulók.  

01  2 évfolyamos képzés; kerettantervre, 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési 

igényű tanulók tanulásban akadályozott, enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók számára. 

Mezőgazdasági szakmacsoport kerti munkás 

rész-szakképesítés OKJ: 2162201   

 02  2 évfolyamos képzés; kerettantervre, 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési 

igényű tanulók tanulásban akadályozott, enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók számára. 

Könnyűipari szakmacsoport textiltermék-

összeállító rész-szakképesítés OKJ: 2154202  

       

  


