Cím: 9024 Győr, Nádor tér 4
Telefon/Fax: 96/519-516 (132 mellék)
E-mail: info@gymszc.hu, Honlap: www.gymszc.hu
Főigazgató: Gede Eszter
Szakmai főigazgató-helyettes: Hartyándiné Frey Aranka
OM azonosító: 203037

Tagintézmények:
- Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
- Győri Műszaki SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskolája
- Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma
- Győri Műszaki SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
- Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
- Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Centrumunk fő feladata a szakképzett munkaerő biztosítása a térség fejlődése szempontjából
kulcsfontosságú műszaki, valamint a sport és a rendészeti ágazatokhoz tartozó területeken.
Iskoláink szoros kapcsolatban állnak a győri és Győr környéki járműipari, gépipari,
informatikai és építőipari kis és nagyvállalatokkal, így diákjaink a duális szakképzés
keretében olyan gyakorlati képzőhelyeken tanulhatnak, amelyek a későbbiekben
munkavállalóként is megélhetést biztosítanak, vonzó munkakörnyezetet kínálnak.
Célunk, hogy a pályaválasztás előtt álló diákokat és az Őket segítő szülőket támogassuk
abban, hogy a tanulók sikeresen ki tudják választani a számukra legmegfelelőbb szakmát.
Segítséget nyújtunk abban, hogy: Mely szakmában lehetnek sikeresek? Milyen szempontok
alapján válasszanak iskolát? A jól megválasztott szakmával megteremthető az élethosszig
tartó elhelyezkedés, munkavállalás lehetősége.

GYŐRI MŰSZAKI SZC BERCSÉNYI MIKLÓS KÖZLEKEDÉSI ÉS
SPORTISKOLAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA
Cím 9025 Győr, Cinka Panna út 2. Telefon: 96/529-520,
E-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu Honlap: www.bercsenyi.eu
Intézményvezető: Németh Zsolt; Fogadóóra: szerda 14:00–15:30
OM azonosító: 203037
TAGOZATKÓDOK:
101 Szakgimnázium; XXXVIII. Rendészet, közszolgálati osztály
Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01)
102 Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály, akadémiai jellegű (kézilabda, úszás, vízilabda,
jégkorong sportág) Sportedző (OKJ 54 813 02)
103 Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (labdajátékok, atlétika, torna, kajak-kenu-evezés,
küzdősportok) Sportedző (OKJ 54 813 02)
104 Szakgimnázium; XL. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
105 Szakgimnázium; XL. Vasútforgalmi szolgálattevő (OKJ 54 841 05)
106 Szakgimnázium; XL. Közúti közlekedésüzemvitel - ellátó (OKJ 54 841 02)
107 Szakgimnázium; XL. Légi közlekedésüzemvitel – ellátó (OKJ 54 841 03)
108 Szakgimnázium; XL. Vasúti árufuvarozási ügyintéző (OKJ 54 841 06)
109 Szakközépiskola; XXII. Motorkerékpár-szerelő (OKJ 34 525 07)
110 Szakközépiskola; XXXVIII. Rendészeti őr (OKJ 34 861 01)

Felvehető létszám:
Szakgimnázium; XXXVIII. Rendészet, közszolgálati osztály

2 osztály

68 fő

Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (kézilabda, úszás, vízilabda, jégkorong sportág)
Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (labdajátékok, atlétika, torna, kajak-kenuevezés, küzdősportok)
Szakgimnázium; XL. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

1 osztály

34 fő

1 osztály

34 fő

1 osztály

34 fő

Szakgimnázium; XL. Vasútforgalmi szolgálattevő

1 osztály

34 fő

Szakgimnázium; XL. Közúti közlekedésüzemvitel - ellátó

½ osztály

17 fő

Szakgimnázium; XL. Légi közlekedésüzemvitel – ellátó

½ osztály

17 fő

Szakgimnázium; XL. Vasúti árufuvarozási ügyintéző

1 osztály

34 fő

Szakközépiskola; XXII. Motorkerékpár-szerelő

1 osztály

28 fő

Szakközépiskola; XXXVIII. Rendészeti őr

1 osztály

28 fő

Képzési idő:
Szakgimnázium; XXXVIII. Rendészet, közszolgálati osztály
Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (kézilabda, úszás, vízilabda, jégkorong
sportág)
Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (labdajátékok, atlétika, torna, kajakkenu-evezés, küzdősportok)
Szakgimnázium; XL. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Vasútforgalmi szolgálattevő

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Közúti közlekedésüzemvitel - ellátó

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Légi közlekedésüzemvitel – ellátó

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Vasúti árufuvarozási ügyintéző

szakgimnázium

4+1 év

Szakközépiskola; XXII. Motorkerékpár-szerelő

szakközépiskola
szakközépiskola

3+2 év
3+2 év

Szakközépiskola; XXXVIII. Rendészeti őr

A felvétel feltétele:
Szakgimnáziumi képzések tekintetében
1. Egységes írásbeli felvételi vizsga minden szakgimnáziumi tagozaton (magyar–szövegértés
és matematikai logikai). Az értékelőlap másolatát kérjük csatolni a jelentkezési
laphoz. (beszámítása: 51 %-ban). SNI-s és BTM-es szakértői vélemény csatolása
szükséges, ha érvényesíteni kívánja a tanuló a kedvezményeket, melyet az
intézményvezetőtől határozatban kap meg. (A 101-es kódú képzésre beilleszkedési,
tanulási, magatartási zavarokkal küzdők, sajátos nevelési igényű tanulók nem
kerülnek felvételre.)
2. A 7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények (magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv, testnevelés) a 101, 102, 103 tagozatokon, ill. magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, technika vagy informatika a 104, 105,
106, 107,108 tagozatokon. (beszámítása: 49 %-ban)
3. Fizikai sportképességek felmérése a 102, 103 tagozatkódon (20 m-es ingafutás
/állóképesség/; 20 m-es sprint futás /ciklikus gyorsaság/; hajlított karú függés
/erőállóképesség/; helyből távolugrás /dinamikus láberő/; szlalom labdavezetés kézzel
/ügyesség/; öt elemből álló talajtorna gyakorlat bemutatása: guruló átfordulás előrehátra, fejállás, mérleg vagy lebegő állás, híd, tarkóállás; tömöttlabda dobás hátra lányok
2kg,
fiúk 3kg-os labdával /robbanékony erő/; T-teszt /mozdulatgyorsaság/;
Kézilabda sportági irányultság esetén további feladatok felmérése (labdavezetés
akadályok között időre, kézilabda távolba dobás, labdavezetésből beugrásos kapura lövés,
játékkészség).
Rangsorolásra - majd felvételre - a „legjobban megfelelt” sport képességszintű
tanulók kerülhetnek. A sportosztályokba csak a megadott sportágra lehet jelentkezni,
kérjük a megjegyzés rovatba feltüntetni a sportágat. A felvehető sportági keretszám az
osztálylétszámnak megfelelően arányosan kerül megosztásra:
0102 kódon: kézilabda -19fő; úszás -5fő; vízilabda -5 fő; jégkorong -5 fő
0103 kódon: atlétika -5 fő; torna -3 fő; kajak – kenu –evezés -5 fő; küzdősport -8 fő,
labdajáték -13 fő.
4. Sportegészségügyi és egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden tagozaton.
5. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek
megfelelően előbbre rangsorolandó:
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,
 akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis
illetve egyesület által javasolt tanuló.
6. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban
megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő
bánásmód alkalmazandó. Az SNI tanuló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a
nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli
felmentését. Ha a tanuló az intézmény vezetőjétől határozatban rögzített felmentést kap,
szóbeli vizsgával válthatja ki az írásbelit.
7. A végleges felvételi rangsor elkészítésénél egyenlő pontszám esetén az egységes írásbeli
felvételi vizsga eredménye dönt, és a továbbiakban, akinek sajátos helyzete indokolja, így
a velünk együttműködésben lévő gyakorlati képzőhely illetve egyesület, klub által javasolt
tanulók.

Szakközépiskolai képzés tekintetében
1. A 7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények
2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
3. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek
megfelelően előbbre rangsorolandó:
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,
 akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis
által javasolt tanuló.
4. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban
megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő
bánásmód alkalmazandó.
Felvételi vizsga ideje:
Szakgimnáziumban:
Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2019. január 19. 10:00 óra (külön értesítés nélkül).
Pótnap:
2019. január 24. 14:00 óra.
Fizikai sportképességek felmérése (sportosztályokban) sportegészségügyi és fizikai
alkalmassági vizsgálat:
2019. február 21. - március 14. között (külön értesítést küldünk).
Szakközépiskolában:
Felvétel a tanulmányi eredmény alapján és egészségügyi megfelelés szükséges.
A képzések jellemzői:
SZAKGIMNÁZIUMI NEVELÉS-OKTATÁS A 9 - 12. /13./ ÉVFOLYAMON
101 Rendészeti, közszolgálati osztály
Oktatás specialitásai: (9 - 12. évf.)
▪ Minden évfolyamon (9-12.) rendészeti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás:
(heti 11-13 óra)
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: - közismereti és kötelező komplex rendészeti ismeretek érettségi vizsga
Közszolgálati ügykezelő - OKJ 52 345 04 végzettséggel
Érettségire építve további lehetőség:
▪ +1 év iskolánkban: Közszolgálati ügyintéző - OKJ 5434501 vagy
▪ +1,5 év rendészeti tiszthelyettesi szakképzőben továbbtanulás OKJ 5486101
(iskolánk képzésének beszámításával, a tanulmányi idő ½ évvel lerövidül)
vagy
▪ +3 év Nemzeti Közszolgálati Egyetem /tisztképző szakirányok/
Ajánljuk:
▪ rendőri,
▪ tűzoltó - katasztrófavédelmi,
▪ büntetés-végrehajtási felügyelő,
▪ katonai pályára (honvéd altiszt) készülőknek.

SZAKGIMNÁZIUMI NEVELÉS-OKTATÁS A 9–13. ÉVFOLYAMON
102 Sportosztály (kézilabda, úszás, vízilabda, jégkorong)
(Jelentkezni csak az adott sportágra lehet a sportág megjelölésével)
Oktatás specialitásai:
▪ EMMI Sportállamtitkárság az AUDI ETO KC - GYVSE - Győri ETO HOCKEY Club
által együttműködési megállapodással támogatott sportosztály
▪ Oktatás: 4+1 éves képzés
▪ Minden évfolyamon (9-12.) sportszakmai elméleti s gyakorlati oktatás:
(heti 11 - 13 óra)
▪ Versenyzés és edzéslátogatás támogatása
▪ Tanév végén: kötelező sportedzői szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: - közismereti és kötelező komplex sportszakmai érettségi vizsga,
Regeneráló balneoterápiás masszőr - OKJ 51 72601 végzettséggel
▪ 13. év: - csak szakmai elméleti és gyakorlati órák komplex szakmai sportedzői
vizsgával, Sportedző (sportág megjelöléssel) szakképesítés megszerzésével zárul
(OKJ 5481302)

▪
▪
▪

Ajánljuk:
Sportágában élsportolói -olimpiai- eredményeket szeretnének elérni
Akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni és igazolt keretek között
rendszeresen sportolnak
Későbbiek során edzőként, sportolóként, testnevelőként, sportmenedzserként
rekreációs szakemberként szeretnének tevékenykedni

103 Sportosztály (labdajátékok, atlétika, kajak-kenu, torna, küzdősportok)
(Jelentkezni csak az adott sportágra lehet a sportág megjelölésével)
Oktatás specialitásai:
▪ EMMI Sportállamtitkárság együttműködési megállapodással támogatott sportosztály
(atlétika, torna, úszás, kajak-kenu, evezés, asztalitenisz, cselgáncs, karate, kosárlabda,
röplabda, labdarúgás)
▪ Oktatás: 4+1 éves képzés
▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 - 13 óra)
▪ Versenyzés és edzéslátogatás támogatása
▪ Tanév végén: kötelező sportedzői szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: - közismereti és kötelező komplex sportszakmai érettségi vizsga,
Regeneráló balneoterápiás masszőr - OKJ 51 72601 végzettséggel
▪ 13. év: - csak szakmai elméleti és gyakorlati órák komplex szakmai sportedzői
vizsgával, Sportedző ( sportág megjelöléssel) szakképesítés megszerzésével zárul
(OKJ 54 81302)

▪
▪
▪

Ajánljuk:
Sportágában élsportolói -olimpiai- eredményeket szeretnének elérni
Akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni és igazolt keretek között
rendszeresen sportolnak
Későbbiek során sportolóként, edzőként, testnevelőként, sportmenedzserként
rekreációs szakemberként szeretnének tevékenykedni

104 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző osztály
Oktatás specialitásai:
▪ Oktatás: 4+1 éves képzés
▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti s gyakorlati oktatás: (heti 11 - 13 óra)
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga,
Vállalkozási ügyintéző - OKJ 51 34411
▪ 13. év: - csak szakmai elméleti és gyakorlati órák
Szállítmányozási területen: logisztikai ismeretek, külkereskedelem, szállítmányozási
informatika, szakmai idegen nyelv
▪ komplex szakmai vizsgával, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s
szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 54 84111)

▪

Ajánljuk:
logisztikai feladatok megoldása után érdeklődőknek

105 Vasútforgalmi szolgálattevő osztály
Oktatás specialitásai:
▪ Oktatás: 4+1 éves képzés
▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 - 13 óra)
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga,
amely Váltókezelő - OKJ 52 84102 végzettséget ad
▪ 13. év: - csak szakmai elméleti és gyakorlati órák
▪ Forgalmi ismeretek, műszaki ismeretek, díjszabás, szakmai idegen nyelv:
GYSEV -német id. nyelv
▪ komplex szakmai Vasútforgalmi szolgálattevő szakképesítés
megszerzésével zárul (OKJ 54 84105)

▪

Ajánljuk:
akik forgalmi szolgálattevő, menetjegypénztáros feladatok elvégzésében szeretnének
munkát vállalni

106 Közúti közlekedésüzemvitel - ellátó (1/2 osztály, 17 fő)
Oktatás specialitásai:
▪ Oktatás: 4+1 éves képzés
▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 - 13 óra)
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga,
amely Ügyfélszolgálati ügyintéző - OKJ 52 84102 végzettséget ad

▪

▪
▪
▪

13. év: - csak szakmai elméleti és gyakorlati órák
árutovábbítás, személyszállítás, külkereskedelem-vámismeret, gépjármű-szerkezettan,
közúti informatika, közlekedési idegen nyelv
komplex szakmai Közúti közlekedésüzemvitel - ellátó szakképesítés megszerzésével
zárul (OKJ 54 84102)
Ajánljuk:
Személyszállítási,
Árutovábbítási
diszpécserszolgálati feladatok után érdeklődőknek.

107 Légi közlekedésüzemvitel –ellátó osztály (1/2 osztály, 17 fő)
Oktatás specialitásai:
▪ Oktatás: 4+1 éves képzés
▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 - 13 óra)
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga,
amely Ügyfélszolgálati ügyintéző - OKJ 52 84102 végzettséget ad
▪ 13. év: - csak szakmai elméleti és gyakorlati órák
▪ légi közlekedés és forgalom, repülőjegy és fuvarlevél elszámolás, légi
informatika, utaskiszolgálási ismeretek, szakmai idegen nyelv - angol
▪ komplex szakmai Légi közlekedésüzemvitel - ellátó szakképesítés
megszerzésével zárul (OKJ 54 84103)
Ajánljuk:
▪ akik a repülőtéri kiszolgálást, üzemvitelt szeretnék megismerni
108 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
/Árufuvarozási operátor/
Oktatás specialitásai:
▪ Oktatás: 4+1 éves képzés
▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti s gyakorlati oktatás: (heti 11 - 13 óra)
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 - 11. évf. (140 - 140 óra)
▪ 12. év végén: - közismereti és kötelező komplex szakmai érettségi vizsga, amely
vasúti személypénztáros szakképesítéssel zárul - OKJ 52 841 03
▪ 13. év: csak szakmai elméleti és gyakorlati órák:
▪ komplex szakmai Vasúti árufuvarozási ügyintéző OKJ-s szakképesítés
megszerzésével zárul (OKJ 54 841 06)

▪

Ajánljuk:
azoknak, akik árufuvarozási szervező -operátori- koordináló, üzemeltetési feladatokat
szeretnének végezni

SZAKKÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS A 9–11. ÉVFOLYAMON
109 Motorkerékpár-szerelő
Oktatás specialitásai:
▪ Képzési idő 3+2 év, érettségire felkészítéssel
▪ 9-11. évfolyamon minimalizált közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai
gyakorlati oktatásra kerül sor.
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség 10. osztálytól
szervizekben, szalonokban
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 9 -10. évf. (140 - 140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, Motorkerékpár - szerelő végzettséggel zárul
(OKJ 34 525 07)
Érettségire felkészítés továbbtanulás választásánál a szakmai vizsga kiváltja az
érettségi szakmai vizsgát.
Betölthető munkakörök:
▪ Motorkerékpár-szerelő, rész-szakképesítés kerékpárszerelő végzettséggel
110 Rendészeti őr
Oktatás specialitásai:
▪ Képzési idő 3+2 év, érettségire felkészítéssel
▪ 9.11. évfolyamon minimalizált közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai
gyakorlati oktatásra kerül sor
▪ Szakmai gyakorlat a személy és vagyonőri feladatok ellátásával foglalkozó
intézményeknél és cégeknél
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 9 - 10. évf. (140 - 140 óra)
▪ 11. év végén: szakképzési komplex Rendészeti őr (OKJ 34 86101) szakmai vizsgával
zárul.
Érettségire felkészítés továbbtanulás választásánál a szakmai vizsga kiváltja az érettségi
szakmai vizsgát.
Betölthető munkakörök:
▪ Személyi és vagyonvédelmi őrzési feladatok ellátása, testőr.
HASZNOS INFORMÁCIÓK:
- iskolánk ECDL vizsgaközpont, ahol tanulóink tanórai felkészítést követően Európai
Számítógép-használói Jogosítványt szereznek;
- a kötelező nyelvoktatás német–angol nyelven folyik, de olasz és orosz idegen nyelvet is
választhatnak a tanulók fakultációban,
- a tanórán kívül tartalmas, színvonalas programokat is kínálunk (sítábor Ausztriában,
Szlovákiában, vízi tábor a Mosoni-Dunán, gólyatábor a Balatonon, Bercsényi-bál);
- részvételi lehetőség az iskolarádió, elektronikus iskolaújság szerkesztésében, Bercsényi
Band együttesben.
- Kollégiumi elhelyezés: biztosított, a közös, fenntartó által működtetett lány és fiú
kollégiumokban.
Nyitott kapuk napja:
2018. november 20. kedd 15:00 óra
2018. november 22. csütörtök 15:00 óra
Honlap: www.bercsenyi.eu

GYŐRI MŰSZAKI SZC GÁBOR LÁSZLÓ ÉPÍTŐ- ÉS FAIPARI
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Cím: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Telefon: 96/430-045, Fax: 96/519-456
E-mail: gaborla@t-online.hu
Honlap: www.muhelyiskola.hu
Intézményvezető: Árvai Zsolt; Fogadóóra: csütörtök 10:00 – 12:00 óra, tel.: 96/430-055
Pályaválasztási felelős: Badics Tünde; Fogadóóra: szerda 10:00 – 12:00 óra, tel.: 96/430-055
OM azonosító: 203037
TAGOZATKÓDOK:
0211 Szakgimnázium; XVIII. Faipari ágazat, 11. faipari szakmacsoport, majd 13. évfolyam kimenete:
Faipari technikus (OKJ 54 543 01)
0212 Szakgimnázium; XVI. Építőipari ágazat, 13. közlekedés szakmacsoport, majd 13. évfolyam
kimenete: Útépítő- és fenntartó technikus (OKJ 54 582 05)
0221 Szakközépiskola; 9. építészet szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Ács (OKJ 34 582 01)
0222 Szakközépiskola; 11. faipari szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Asztalos (OKJ 34 543
02)
0223 Szakközépiskola; 9. építészet szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Burkoló (OKJ 34 582
13)
0224 Szakközépiskola; 9. építészet szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Festő, mázoló,
tapétázó (OKJ 34 582 04)
0225 Szakközépiskola; 11. faipari szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Kárpitos (OKJ 34 542
05)
0226 Szakközépiskola; 9. építészet szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Kőműves (OKJ
34 582 14)
0227 Szakközépiskola; 9. építészet szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Szárazépítő (OKJ
34 582 10)
0228 Szakközépiskola; 9. építészet szakmacsoport, majd 11. évfolyam kimenete: Tetőfedő (OKJ
34 582 15)

Felvehető létszám:
0211 Szakgimnázium; Faipari technikus (OKJ 54 543 01)

1 osztály

17 fő

0212 Szakgimnázium; Útépítő- és fenntartó technikus (OKJ 54 582 05)

1 osztály

17 fő

0221 Szakközépiskola; Ács (OKJ 34 582 01)

1 osztály

28 fő

0222 Szakközépiskola; Asztalos (OKJ 34 543 02)

1 osztály

28 fő

0223 Szakközépiskola; Burkoló (OKJ 34 582 13)

1 osztály

28 fő

0224 Szakközépiskola; Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)

1 osztály

28 fő

0225 Szakközépiskola; Kárpitos (OKJ 34 542 05)

1 osztály

14 fő

0226 Szakközépiskola; Kőműves (OKJ 34 582 14)

2 osztály

28 fő

0227 Szakközépiskola; Szárazépítő (OKJ 34 582 10)

1 osztály

14 fő

0228 Szakközépiskola; Tetőfedő (OKJ 34 582 15)

1 osztály

14 fő

Képzési idő:
Faipari technikus (OKJ 54 543 01)

szakgimnázium

4+1 év

Útépítő- és fenntartó technikus (OKJ 54 582 05)

szakgimnázium

4+1 év

Ács (OKJ 34 582 01)

szakközépiskola

3+2 év

Asztalos (OKJ 34 543 02)

szakközépiskola

3+2 év

Burkoló (OKJ 34 582 13)

3+2 év

Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)

szakközépiskola
szakközépiskola

Kárpitos (OKJ 34 542 05)

szakközépiskola

3+2 év

3+2 év

Kőműves (OKJ 34 582 14)

szakközépiskola

3+2 év

Szárazépítő (OKJ 34 582 10)

szakközépiskola
szakközépiskola

3+2 év
3+2 év

Tetőfedő (OKJ 34 582 15)

A felvétel feltétele:
A szakgimnáziumi képzés tekintetében
▪ A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek ezekre a
képzésekre a tanulók.
▪ Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem kell részt venni központi írásbeli
vizsgán. A tanulók az általános iskola 5. 6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi
tantárgyból képzett - átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra.
▪ Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. A felmentett
tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles
másolatát és az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó
határozatát.
▪ Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a
felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb.
▪ Intézményünkbe egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
▪ Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés is feltétele a beiskolázásnak az
alábbiak szerint:
 Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés: Faipari technikus;
Útépítő- és fenntartó technikus
A szakközépiskolai képzés tekintetében
▪ A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek ezekre a
képzésekre a tanulók
▪ Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem kell részt venni központi írásbeli
vizsgán. A tanulók az általános iskola 5. 6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi
tantárgyból képzett - átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra.
▪ Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. A felmentett
tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles
másolatát és az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó
határozatát.
▪ Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a
felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb.
▪ Intézményünkbe egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási – zavarral küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
▪ Egészségügyi, illetve pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés is feltétele a
beiskolázásnak az alábbiak szerint:
 Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés: Ács; Asztalos;
Burkoló; Kárpitos; Kőműves; Tetőfedő
 Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés: Festő,
mázoló, tapétázó;

A képzés jellemzői:
SZAKGIMNÁZIUMI NEVELÉS-OKTATÁS A 9–13. ÉVFOLYAMON
0211 Szakgimnáziumi oktatás a XVIII. Faipar ágazatban

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oktatás specialitásai:
9-12. évfolyamon ágazati érettségi vizsgára felkészítés
Ágazati szakmai érettségi vizsga: Faipari ismeretek
A szakmai képzés: a 13. évfolyamon – komplex szakmai vizsgával zárul, OKJ
végzettség: Faipari technikus (54 543 01)
Más ágazatról jelentkezőknek a szakmai képzés 2 év (13-14. évfolyam) – komplex
szakmai vizsgával zárul, OKJ végzettség: Faipari technikus (54 543 01)
Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség duális szakképzésben
Kötelező szakmai gyakorlat 4+1 évfolyamos képzés esetén 10. évfolyamot követően
140 óra, 11. évfolyamot követően 140 óra
Kötelező szakmai gyakorlat 2 évfolyamos képzés esetén az első szakmai évfolyamot
követően 160 óra

Ágazati érettségivel betölthető munkakör:
▪ Faburkolat-készítő
Szakképzettséggel betölthető munkakörök:
▪ Fa- és bútoripari technikus, Fafeldolgozó technikus, Bútoripari technikus
0212 Szakgimnáziumi oktatás a XVI. Építőipar ágazatban

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oktatás specialitásai:
9-12. évfolyamon ágazati érettségi vizsgára felkészítés
Ágazati szakmai érettségi vizsga: Közlekedésépítő ismeretek
A szakmai képzés: a 13. évfolyamon – komplex szakmai vizsgával zárul, OKJ
végzettség: Útépítő- és fenntartó technikus (54 582 05)
Más ágazatról jelentkezőknek a szakmai képzés 2 év (13-14. évfolyam) – komplex
szakmai vizsgával zárul, OKJ végzettség: Útépítő- és fenntartó technikus (54 582
05)
Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség duális szakképzésben
Kötelező szakmai gyakorlat 4+1 évfolyamos képzés esetén 10. évfolyamot követően
140 óra, 11. évfolyamot követően 140 óra
Kötelező szakmai gyakorlat 2 évfolyamos képzés esetén az első szakmai évfolyamot
követően 160 óra

Ágazati érettségivel betölthető munkakör:
▪ Szerkezeti szerelő
Szakképzettséggel betölthető munkakörök:
▪ Építési műszaki ügyintéző, útépítő és fenntartó technikus, Felelős műszaki vezető,
építőipar, Földmérő (technikus), Térképrajzoló (technikus)

SZAKKÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS A 9–11. ÉVFOLYAMON
0221 Ács
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Ács (34 582 01)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Állványozó, Állványszerelő, Csőállványozó, Dúcolat készítő, Építményzsaluzatszerelő,
Faállványozó,
Fatetőszerkezet-gyártó,
Fedélszerkezet-készítő,
Födémzsaluzó, Magasépítési ács-állványozó, Zsaluzó, Zsaluzóács
0222 Asztalos
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Asztalos (34 543 02)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Bútorasztalos: - Általános asztalos, Beépített bútor helyszíni szerelője,
Beépítettbútor-készítő, Bútorgyártó, Bútorjavító, Díszlet-asztalos, Egyedibútorkészítő
▪ Épületasztalos: Ablakgyártó, Ablakkeret-készítő, Ablakszerelő, Ajtótokkészítő,
Épületasztalos, Épület-karbantartó asztalos, Faburkolat-felrakó, Nyílászáró beépítő,
Nyílászáró gyártó asztalos, Parkettakészítő
0223 Burkoló
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Burkoló (34 582 13)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Hidegburkoló, Térburkoló, Homlokzatburkoló, Hidegfal- és padlóburkoló,
Díszítőmozaik-burkoló

0224 Festő, mázoló, tapétázó
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Festő, mázoló, tapétázó
(34 582 04)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Csőradiátor mázoló, Építőipari festő, Épületfestő, mázoló, Faszerkezet mázoló,
Szobafestő, Tapétázó (falkárpitozó)
0225 Kárpitos
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Kárpitos (34 542 05)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Ajtóbevonó kárpitos, Bútorkárpitos, Díszítőkárpitos, Hajókárpitos, Járműkárpitos,
Kárpitos párnatömő, Kárpitos stilszabász, Ülő- és fekvőbútor-kárpitos,
Vagonkárpitos
0226 Kőműves
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Kőműves (34 582 14)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Kőműves: - Betonozó, Díszítő kőműves, Falazó kőműves, Karbantartó kőműves,
Vakoló kőműves, Födémgerenda-, tálca- és béléstest elhelyező, Klinkertégla lerakó
▪ Burkoló: - Térkőburkoló

0227 Szárazépítő
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Szárazépítő (34 582 10)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Egyéb építőipari és szakipari foglalkozások
0228 Tetőfedő
Oktatás specialitásai:
▪ 9-11. évfolyamon közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatásra kerül sor.
▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség
▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (9-10. évfolyam után 140-140 óra)
▪ Komplex szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul Tetőfedő (34 582 15)
▪ A képzés befejezése után 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali vagy
esti tagozaton (a szakmai érettségi tantárgyat a már megszerezett szakmai végzettség
váltja ki.)
Betölthető munkakörök:
▪ Cseréptetőfedő, Hullámlemeztető-fedő, Palatetőfedő, Műanyaglemeztető-fedő,
Zsúp-, nád-, zsindelytetőfedő
HASZNOS INFORMÁCIÓK:
-

-

-

-

Az iskola érettségit megelőző évfolyamain - a közismereti oktatással párhuzamosan - az
építőipari vagy faipari ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati oktatása
folyik (útépítő- és fenntartó technikus és faipari technikus). Elsődleges célunk a szakmai
alapképzés mellett a kétszintű érettségire való felkészítés. A 12. évfolyam végén tanulóink
érettségi vizsgát tesznek a közismereti és a kötelező szakmai tárgyakból. Akik sikeres ágazati
érettségivel rendelkeznek, iskolánkon belüli technikus képzésre jelentkezhetnek.
Az első szakképzési évfolyamon az ágazathoz tartozó szakképesítések (útépítő. és fenntartó
technikus és faipari technikus) komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A tanév
végén, sikeres vizsga esetén útépítő- és fenntartó technikus vagy faipari technikus végzettség
szerezhető.

Iskolánkban étkezési lehetőséget a Kovács Margit Általános Iskolában tudunk biztosítani.
A 297/2015. (X. 13.) Kormányrendelet alapján a 2019/2020. tanévben induló
képzések közül várhatóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító – iskolánkban oktatott szakképesítései: Ács, Asztalos, Festő, mázoló, tapétázó, Kőműves. A Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott hiányszakmát tanulók elért tanulmányi
eredményüktől függően 10 000 – 35 000 Ft támogatásban részesülhetnek havonta a
képzés teljes időszakában.
A 322/2016. (X.27.) Kormányrendelet alapján a 2019/2020. tanévben induló
Szakképzési Hídprogramban tanulók ösztöndíjat kapnak. SZH/1 évfolyamon havi
8.000 Ft, SZH/2 évfolyamon havi 10.000 Ft-ot havonta a képzés teljes időszakában.

-

Kollégiumi elhelyezés: közös, a fenntartó által működtetett lány és fiú kollégiumokban. A
felvételi lapon meg kell jelölni, ha a tanuló kollégiumi elhelyezést kíván igénybe venni.

Nyitott kapuk napja:
2018. november 16. péntek 15:00 óra
2018. november 19. hétfő 15:00 óra
Részletes tájékoztatóval és az iskola bemutatásával várunk minden érdeklődőt, akik
megtekinthetik a kiválóan felszerelt tanműhelyeinket és az ott folyó gyakorlati munkát is.

GYŐRI MŰSZAKI SZC SZABÓKY ADOLF SZAKISKOLÁJA - ÖKOISKOLA
Cím: 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 26.
Telefon/Fax: 96/418-930, 96/518-455
E-mail: szakiskola@szaboky.sulinet.hu
Honlap: www.szaboky.sulinet.hu
Intézményvezető: Finszterné Magyari Erzsébet; Fogadóóra: szerda 14:00–15:00, tel.: 96/418-930
Pályaválasztási felelős: Pozsgai Péter Pálné; Fogadóóra: hétfő 14.30-15.30, tel.: 96/418-930
OM azonosító: 203037
TAGOZATKÓDOK:
Szakiskola; A 9/E előkészítő évfolyamba történik a beiskolázás.
0301 Szakiskola: Élelmiszer-, vegyiáru eladó
0302 Szakiskola: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
0303 Szakiskola: Konyhai kisegítő
0304 Szakiskola: Asztalosipari szerelő
0305 Szakiskola: Textiltermék-összeállító
0306 Szakiskola: Virágkötő
0307 Szakiskola: Intézménytakarító
0308 Szakiskola: Hegesztő
0309 Szakiskola: Festő, mázoló, tapétázó
0310 Szakiskola: Kőműves
0311 Szakiskola: Kárpitos
0312 Szakiskola: Népi kézműves/Szőnyegszövő

Felvehető létszám:
5 osztály

9/E előkészítő évfolyam.

Képzési idő:
Szakképzés megnevezése
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312

Élelmiszer-, vegyiáru eladó
Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő
Konyhai kisegítő
Asztalosipari szerelő
Textiltermék- összeállító
Virágkötő
Intézménytakarító
Hegesztő
Festő, mázoló, tapétázó
Kőműves
Kárpitos
Népi kézműves Szőnyegszövő

OKJ száma

72 fő

31 341 05
31 521 03

Tanulmányi
idő
1+2 év
1+2 év

Tervezett
létszám
6 fő
6 fő

21 811 01
21 543 01
21 542 02
31 215 02
31 853 05
34 521 06
34 582 04
34 582 14
34 542 05
34 215 01

1+2 év
1+2 év
1+2 év
1+2 év
1+2 év
1+4 év
1+4 év
1+4 év
1+4 év
1+4 év

6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő

A szakiskolai felvétel feltétele:
A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek ezekre a képzésekre a
tanulók, akik a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényűek,
tanulásban akadályozottak, tanulási nehézségekkel küzdenek.

Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskolája alapfeladata:
A 9/E évfolyamon az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció
valamint az általunk oktatott szakmák előkészítése és megalapozása folyik.
A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a szakmai
és vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés történik.
Ezt szolgálja a csökkentett osztálylétszám, a differenciált csoportmunka, valamint az egyénre
szabott rehabilitációs, habilitációs órák, foglalkozások sora, annak érdekében, hogy az iskolai
követelmények megszűntével önálló életvezetésre, illetve a társadalomba való – lehetőség
szerinti – teljes integrációra képesek legyenek.
Egészségügyi vizsgálaton való megfelelés is feltétele a beiskolázásnak.
Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés
beiskolázásnak: Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés esetén.

is

feltétele

a

A képzés jellemzői:
Kevésbé elmélet-, ugyanakkor gyakorlatigényesebb, manuális készségeket kívánó szakmák
oktatását vállaljuk fel. Prioritásnak tekintjük, hogy a tanulóink által elsajátított szakmák
megfeleljenek a munkaerőpiac elvárásainak.
Jól felszerelt iskolai tanműhelyeink lehetővé teszik, hogy az asztalosipari szerelő, kárpitos,
intézménytakarító, szőnyegszövő, textiltermék-összeállító, és a virágkötő, valamint a konyhai
kisegítő szakmák oktatásának gyakorlati része is helyben történjen.
A többi választható szakmában - a második szakképzési évfolyamtól a kerettantervi
előírásoknak megfelelően (kőműves; festő, mázoló, tapétázó; hegesztő;) a diákok külső
képzőhelyeken, gazdálkodó szervezeteknél, tanulószerződéssel teljesítik szakmai
gyakorlatukat, amennyiben teljes szakképesítés esetén a szakképzési törvény által előírt
szintvizsgát teljesítették.
A szakképző évfolyamokon, az eltérő egyéni fejlettségi szintet mutató tanulók többsége OKJs szakképesítés, illetve OKJ-s részszakképesítés elsajátítására alkalmasak. Azon tanulóink,
akik egyéni képességeik miatt nem képesek a komplex szakmai vizsga követelményeinek
teljesítésére, tanúsítványt kapnak.
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka elengedhetetlen része a tanórákon kívüli
tevékenységek sora. A kulturális - és sportterületen számtalan lehetőséget biztosítunk
fiataljainknak.

A diákönkormányzat szervezte több napos kirándulás, nyári tábor, továbbá a tanévet felölelő,
szerteágazó karitatív tevékenységünk színesítik mindennapjainkat.
Kiemelt képzőhelyként a gyógypedagógia szakos hallgatók a Széchenyi István Egyetem Apáczai
Csere János Karáról tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon hospitálnak, illetve kötelező
tanítási gyakorlatukat és záró tanításaikat teljesítik nálunk.
HASZNOS INFORMÁCIÓK:
- Iskolánkban étkezési lehetőséget is tudunk biztosítani, az ebédet igénylők 50%-os
kedvezményben részesülnek!
- Intézményünk minden tanulónak ingyenes tankönyvet biztosít.
- Az ösztöndíjjal támogatott hiányszakképesítést vagy ezek részszakképesítését tanulók
elért tanulmányi eredményüktől függően 10.000–30.000 Ft támogatásban részesülhetnek
havonta, a képzés teljes időszakában.
- Kollégiumi elhelyezés: közös, a fenntartó által működtetett lány és fiú kollégiumokban. A
felvételi lapon meg kell jelölni, ha a tanuló kollégiumi elhelyezést kíván igénybe venni.
Nyitott kapuk napja:
2018. november 06. kedd 9.00-16.00 óra
2018. november 13. kedd 9.00-16.00 óra
Az iskola nyitott, mindenkit szeretettel várunk!

GYŐRI MŰSZAKI SZC HILD JÓZSEF ÉPÍTŐIPARI SZAKGIMNÁZIUMA
Cím: 9021 Győr, Szent István u. 1.
Telefon: 96/528-780, Fax: 96/528-789
e-mail: titkar@hild.gyor.hu
Honlap: http://hildszki.hu
Intézményvezető: Józsa Tamás; Tel.: 96/528-781
Pályaválasztási felelős: Németh Arnold; Tel.: 96/528-784
OM azonosító: 203037
TAGOZATKÓDOK:
0401 Nyelvi előkészítő - angol
0402 Nyelvi előkészítő - német
0411 Szakgimnázium; XVI. Építőipar ágazat

Felvehető létszám:
0401 Nyelvi előkészítő - angol
0402 Nyelvi előkészítő - német
0411 Szakgimnázium XVI. Építőipar

1 osztály
1 osztály
1 osztály

34 fő
30 fő
32 fő

Képzési idő:
0401 Nyelvi előkészítő - angol
0402 Nyelvi előkészítő - német
0411 Szakgimnázium XVI. Építőipar

szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium

1+4+1év
1+4+1év
4+1 év

A felvétel feltétele:
1. Központi írásbeli felvételi vizsga, valamint az általános iskolai tanulmányi
eredmények minden tagozaton. Az írásbeli felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát
kérjük csatolni a jelentkezési laphoz.
2. A felvételhez egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges minden
tagozaton.
3. A jelentkezőket a központi írásbeli felvételi vizsga felvételi pontszámuk és az általános
iskolai eredményük alapján rangsoroljuk.
4. Esélyes a felvételre az a tanuló, akinek az általános iskolai eredménye az érettségi
tantárgyakból jó. A nyelvi előkészítő osztályokba olyan tanuló nyer felvételt, aki a
választott nyelvet legalább 4 évig tanulta, és érdemjegye legalább jó rendű.

Felvételi pontszámítási rendszerünk két részből áll.
Szerzett pontok:

Maximum

A központi írásbelin szerzett pontszám 100%-a:

100 pont

Hozott pontok:

Magyar nyelv és irodalom átlagának:
Történelem:
Idegen nyelv:
Rajz:
Matematika:
Fizika:
Hozott pont összesen:
Felvételin elérhető összes pont:

7. év végi
osztályzat

8. félévi
osztályzat

1-szerese
1-szerese
1-szerese
1-szerese
1,5-szerese
1,5-szerese

1-szerese
1-szerese
1-szerese
1-szerese
1,5-szerese
1,5-szerese

10 pont
10 pont
10 pont
10 pont
15 pont
15 pont
70 pont
170 pont

Azonos pontszám esetén, a törvényi szabályozáson túl, elsősorban a matematika írásbeli,
másodsorban a magyar írásbeli pontszám, majd az általános iskolai matematika, ezután az
általános iskolai magyar jegy dönt.
A szakgimnáziumi osztályban a felvételi pontszámítás érvényes a sajátos nevelési igényű
tanulókra is, a szakértői és rehabilitációs bizottság határozata, és írásbeli szülői kérelem
figyelembevételével, egyedi elbírálás szerint.
A képzések jellemzői:
0401 Nyelvi előkészítő angol nyelvből majd szakgimnáziumi oktatás a XVI. Építőipar
ágazatban
Oktatás specialitásai:
• az első évfolyamon nyelvi előkészítés folyik angol nyelvből;
• az első idegen nyelv az angol nyelv
• az oktatás szakgimnáziumi kerettantervek szerint folyik építőipar ágazatban
• a tervezett kimenet: magasépítő technikus vagy mélyépítő technikus,
ráépüléssel műemlékfenntartó technikus vagy vízépítő szaktechnikus végzettség
megszerzése
0402 Nyelvi előkészítő német nyelvből majd szakgimnáziumi oktatás a XVI. Építőipar
ágazatban
Oktatás specialitásai:
• az első évfolyamon nyelvi előkészítés folyik német nyelvből;
• az első idegen nyelv a német nyelv
• az oktatás szakgimnáziumi kerettantervek szerint folyik építőipar ágazatban
• a tervezett kimenet: magasépítő technikus vagy mélyépítő technikus,
ráépüléssel műemlékfenntartó technikus vagy vízépítő szaktechnikus végzettség
megszerzése

0411 Szakgimnáziumi oktatás a XVI. Építőipar ágazatban
Oktatás specialitásai:
• az oktatás szakgimnáziumi kerettantervek szerint folyik építőipar ágazatban
• az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;
• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési - tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
• a tervezett kimenet: magasépítő technikus vagy mélyépítő technikus,
ráépüléssel műemlékfenntartó technikus vagy vízépítő szaktechnikus végzettség
megszerzése
Hasznos információk:
Az iskola érettségit megelőző évfolyamain - a közismereti oktatással párhuzamosan - az
építőipar ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati oktatása folyik
(magasépítő és mélyépítő technikus). Elsődleges célunk a szakmai alapképzés mellett a
kétszintű érettségire való felkészítés. A 12. évfolyam végén tanulóink érettségi vizsgát
tesznek a közismereti és a kötelező szakmai tárgyakból. Ezzel párhuzamosan
mellékszakképesítésként digitális műszaki rajzoló szakképesítést szerezhetnek. Akik sikeres
ágazati érettségivel rendelkeznek, iskolánkon belüli technikus képzésre jelentkezhetnek.
Az első szakképzési évfolyamon az ágazathoz tartozó szakképesítések (magasépítő vagy
mélyépítő technikus) komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A tanév végén,
sikeres vizsga esetén magasépítő vagy mélyépítő technikus végzettség szerezhető.
A fakultatív második szakképzési évfolyamon lehetőség nyílik ingyenes ráépülő
képzésben, további technikus végzettség megszerzésére. Így a magasépítő technikus
végzettségű tanulóink műemlékfenntartó technikus, a mélyépítő technikus végzettségű
tanulók pedig vízépítő szaktechnikus végzettséget is szerezhetnek.
A Hildben végzett tanulók többsége továbbtanul, elsősorban építészeti szakirányban, de jó
eséllyel jelentkeznek más szakterület főiskoláira, egyetemeire is.
Azon tanulóink, akik technikus végzettséggel szeretnének elhelyezkedni, a munkaerőpiacon
számos - biztos egzisztenciát jelentő - lehetőség közül válogathatnak.
Saját vizsgaközpontunkban lehetőséget biztosítunk a 4, 7, 9 modulos ECDL vizsga letételére.
A tanítási órákon kívül szakkörökön, sportköri foglalkozásokon, építészeti felmérő
táborokban, külföldi cserediák programokban, sítáborban, tanulmányi versenyeken
vehetnek részt tanulóink. Lehetőség van második idegen nyelvként a német vagy az angol
nyelv elsajátítására.
Pályázatokon, regionális és országos szakmai és tanulmányi versenyeken diákjaink
rendszeresen kimagasló eredménnyel szerepelnek.
Iskolánk Győr belvárosában található, könnyen megközelíthető. A távolabb lakók számára
a városi kollégiumokban tudunk elhelyezést biztosítani.
Nyitott kapuk napja:
2018. november 13. kedd 15:00 óra
2018. november 15. csütörtök 15:00 óra
2018. november 27. kedd 15:00 óra

GYŐRI MŰSZAKI SZC HUNYADI MÁTYÁS SZAKGIMNÁZIUMA ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
Telefon/Fax: 96/211-699
E-mail: info@hunyadimovar.hu
Honlap: www.hunyadimovar.hu
Intézményvezető: Borsics József
Pályaválasztási felelős: Rosta Béla; Fogadóóra: csütörtök 8:45-9:30 óra
OM azonosító: 203037
Feladatellátási hely kódja: 007
TAGOZATKÓDOK:
0501 Szakgimnázium: XXII. Közlekedésgépész, majd 13. évfolyam kimenete: Autószerelő (OKJ
54 525 02)
0502 Szakgimnázium: XIII. Informatika, majd 13. évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus
(OKJ 54 481 01)
0503 Szakgimnázium: XXVI. Kereskedelem, majd 13. évfolyam kimenete Kereskedő (OKJ
54 341 01)
0504 Szakgimnázium: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika, majd 13. évfolyam
kimenete Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
0505 Szakgimnázium: XXX. Szépészet, majd 13. évfolyam kimenete Fodrász (OKJ 54 815 01)
0506 Szakgimnázium: XXX. Szépészet, majd 13. évfolyam kimenete Kozmetikus (OKJ 54 815
02)
0511 Szakközépiskola: Ipari gépész (OKJ 34 521 04)
0512 Szakközépiskola: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09)
0513 Szakközépiskola: Gépi forgácsoló (OKJ 34 521 03)
0517 Szakközépiskola: Asztalos (OKJ 34 543 02)
0516 Szakközépiskola: Eladó (OKJ 34 341 01)
0515 Szakközépiskola: Kőműves (OKJ 34 582 14)
0514 Szakközépiskola: Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)
0518 Szakközépiskola: Műanyagfeldolgozó (OKJ 34 521 09)

Felvehető létszám:
Szakgimnázium: XXII. Közlekedésgépész, majd 13. évfolyam kimenete: Autószerelő (OKJ
54 525 02)
Szakgimnázium: XIII. Informatika, majd 13. évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus
(OKJ 54 481 01)
Szakgimnázium: XXVI. Kereskedelem, majd 13. évfolyam kimenete Kereskedő (OKJ
54 341 01)
Szakgimnázium: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika, majd 13. évfolyam
kimenete Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
Szakgimnázium: XXX. Szépészet, majd 13. évfolyam kimenete Fodrász (OKJ 54 815 01)
Szakgimnázium: XXX. Szépészet, majd 13. évfolyam kimenete Kozmetikus (OKJ 54 815
02)
Szakközépiskola: Ipari gépész (OKJ 34 521 04)

1 osztály

32 fő

1/2 osztály

16 fő

1/2 osztály

16 fő

1 osztály

32 fő

1/2 osztály

16 fő

1/2 osztály

16 fő

1 osztály

Szakközépiskola: Gépi forgácsoló (OKJ 34 521 03)

1 osztály

24 fő
24 fő

Szakközépiskola: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09)

1 osztály

24 fő

Szakközépiskola: Asztalos (OKJ 34 543 02)

1 osztály

24 fő

Szakközépiskola: Eladó (OKJ 34 341 01)

1 osztály

24 fő

Szakközépiskola: Kőműves (OKJ 34 582 14)

1 osztály

24 fő

Szakközépiskola: Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)

1 osztály

24 fő

Szakközépiskola: Műanyagfeldolgozó (OKJ 34 521 09)

1 osztály

24 fő

Képzési idő:
Szakgimnázium: XXII. Közlekedésgépész, majd 13. évfolyam kimenete:
Autószerelő (OKJ 54 525 02)
Szakgimnázium: XIII. Informatika, majd 13. évfolyam kimenete: CAD-CAM
informatikus (OKJ 54 481 01)
Szakgimnázium: XXVI. Kereskedelem, majd 13. évfolyam kimenete Kereskedő
(OKJ 54 341 01)
Szakgimnázium: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika, majd 13.
évfolyam kimenete Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
Szakgimnázium: XXX. Szépészet, majd 13. évfolyam kimenete Fodrász (OKJ
54 815 01)
Szakgimnázium: XXX. Szépészet, majd 13. évfolyam kimenete Kozmetikus
(OKJ 54 815 02)
Szakközépiskola: Ipari gépész (OKJ 34 521 04)

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola: Gépi forgácsoló (OKJ 34 521 03)

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09)

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola: Asztalos (OKJ 34 543 02)

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola: Eladó (OKJ 34 341 01)

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola: Kőműves (OKJ 34 582 14)

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola: Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola: Műanyagfeldolgozó (OKJ 34 521 09)

szakközépiskola

3+2 év

A felvétel feltétele:
A felvételi eljárás során kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe: a 7.
osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait átlagoljuk, ha valamely tantárgyból a tanuló
felmentéssel rendelkezik, az kimarad az átlag számításából. A felmentett tanulónak a
jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles másolatát és az
általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó határozatát. A felvételi
eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél a 8. osztály
félévi átlagát vesszük figyelembe, előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos
helyzete azt indokolja (SNI, BTM). Nem számítjuk az átlagba az ének, testnevelés tantárgyak
osztályzatait.
A szakgimnáziumi végleges felvételi rangsorból kizárja magát a tanuló, ha a nyolcadik év
első félévének osztályzatai között bármelyik tantárgyi jegye elégtelen. A tanuló felvételre
csak akkor kerülhet, ha elégtelen osztályzatát a nyolcadik tanév végére eredményesen
kijavítja, és ha az iskola rendelkezik még a tanuló által a felvételi eljárásban korábban
megjelölt szakirányban üres férőhellyel. Az esetlegesen megüresedett férőhely betöltésére a
felvételi eljárás szabályai az érvényesek.
Egészségügyi, illetve pályaalkalmassági (Festő, mázoló, tapétázó) vizsgálaton való megfelelés
is feltétele a beiskolázásnak.

A képzés jellemzői:
-

-

Közlekedésgépész szakgimnáziumi érettségi vizsga keretében megszerezhető
mellékszakképesítés: 31 525 01 Kerékpárszerelő és 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép
kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
Informatika
szakgimnáziumi
érettségi
vizsga
keretében
megszerezhető
mellékszakképesítés: 52 481 02 Irodai informatikus
Kereskedelem
szakgimnáziumi
érettségi
vizsga
keretében
megszerezhető
mellékszakképesítés: 34 341 01 Eladó
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika szakgimnáziumi érettségi vizsga keretében
megszerezhető mellékszakképesítés: 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
Szépészet (fodrász) szakgimnáziumi érettségi vizsga keretében megszerezhető
mellékszakképesítés:: 52 815 03 Férfi fodrász-borbély
Szépészet (kozmetikus) szakgimnáziumi érettségi vizsga keretében megszerezhető
mellékszakképesítés:: 52 815 04 Szépségtanácsadó

Nyílt nap: 2018. október 18. csütörtök 1700 - 1900óra, november 21. szerda 1700 -1900óra
Nyílt nap a gyakorlati helyeken: 2018. december 5. szerda 800 - 1400

GYŐRI MŰSZAKI SZC JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
Cím: 9021 Győr, Szent István u.7
Telefon: 96/529-480, Fax:96/529-448
E-mail: jedlik@jedlik.eu
Honlap: http://www.jedlik.eu
Intézményvezető: Módos Gábor
Pályaválasztási felelős: Élő Tamás igazgatóhelyettes; Fogadóóra: hétfő: 13.00-15.00 óra, telefonos
egyeztetéssel más időpontban is.
OM azonosító: 203037
TAGOZATKÓDOK:
0611 Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05)
0612 Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), nyelvi előkészítővel induló képzés, majd a
szakképző évfolyam kimenete: Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06)
0613 Szakgimnázium XIII. Informatika (német nyelv), nyelvi előkészítővel induló képzés, majd a
szakképző évfolyam kimenete: Gazdasági informatikus (OKJ 54 481 02)
0614 Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), nyelvi előkészítővel induló két tanítási
nyelvű képzés, majd a szakképző évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01)
0615 Szakgimnázium XIII. Informatika (német nyelv), nyelvi előkészítővel induló két tanítási
nyelvű képzés, majd a szakképző évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01)
0616 Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete: CADCAM informatikus (OKJ 54 481 01)
0617 Szakgimnázium XIII. Informatika (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01)
0618 Szakgimnázium IX. Gépészet (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete: Gépgyártás
technológiai technikus (OKJ 54 521 03)
0619 Szakgimnázium IX. Gépészet (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Gépgyártás technológiai technikus (OKJ 54 521 03)

Felvehető létszám:
Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05)
Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06)
Szakgimnázium XIII. Informatika (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Gazdasági informatikus (OKJ 54 481 02)
Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), nyelvi előkészítővel induló két tanítási
nyelvű képzés, majd a szakképző. évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus (OKJ
54 481 01)
Szakgimnázium XIII. Informatika (német nyelv), nyelvi előkészítővel induló két tanítási
nyelvű képzés, majd a szakképző. évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus (OKJ
54 481 01)
Szakgimnázium XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01)
Szakgimnázium XIII. Informatika (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01)
Szakgimnázium IX. Gépészet (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Gépgyártás technológiai technikus (OKJ 54 521 03)
Szakgimnázium IX. Gépészet (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Gépgyártás technológiai technikus (OKJ 54 521 03)

1 osztály

32 fő

0,5 osztály

16 fő

0,5 osztály

16 fő

0,5 osztály

16 fő

0,5 osztály

16 fő

0,5 osztály

16 fő

0,5 osztály

16 fő

0,5 osztály

16 fő

0,5 osztály

16 fő

Képzési idő:
XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05)
XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06)
XIII. Informatika (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete:
Gazdasági informatikus (OKJ 54 481 02)
XIII. Informatika (angol nyelv), nyelvi előkészítővel induló két tanítási nyelvű
képzés, majd a szakképző. évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus (OKJ
54 481 01)
XIII. Informatika (német nyelv), nyelvi előkészítővel induló két tanítási nyelvű
képzés, majd a szakképző. évfolyam kimenete: CAD-CAM informatikus (OKJ
54 481 01)
XIII. Informatika (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete: CADCAM informatikus (OKJ 54 481 01)
XIII. Informatika (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete: CADCAM informatikus (OKJ 54 481 01)
IX. Gépészet (angol nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete: Gépgyártás
technológiai technikus (OKJ 54 521 03)
IX. Gépészet (német nyelv), majd a szakképző évfolyam kimenete: Gépgyártás
technológiai technikus (OKJ 54 521 03)

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

1+4+1
év

szakgimnázium

1+4+1
év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

A felvétel feltétele:
Pontszámítás:
 Hozott pontok tantárgyai: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi: magyar nyelv és
irodalom tantárgyak átlaga, továbbá történelem, matematika, fizika, idegen nyelv
osztályzatai. (Összesen maximum 50 pont)
 A felvételi beszélgetés témakörei: kiemelkedő tanórán kívüli eredmények, sporttestmozgás, szakmai orientáció, motiváció, közösségi munka, karitatív tevékenység
(maximum 5 pont)
 Minden jelentkezőnek egységes központi írásbeli felvételi vizsgát kell írnia
matematika és magyar nyelv tantárgyakból, melyek az általános iskola tananyagára
épülnek. (dolgozati pont x 0,55 maximum 55 pont)
Felvételi eljárás:
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló részére (amennyiben a benyújtott érvényes szakértői vélemény azt tartalmazza)
a felvételi vizsgán: hosszabb felkészülési időt, hosszabb írásbeli feladat kidolgozási időt,
valamint az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (laptop, számológép stb.)
alkalmazását engedélyezzük.
A jelentkezők rangsorolása az egyénileg elért pontszámuk összesítése alapján történik.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél
előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a
jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének,
telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja

Központi írásbeli vizsgára való jelentkezés:
A tanulóknak 2018. december 7-ig, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra
történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA” lap benyújtásával kell
jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lapot minden tanuló a saját általános
iskolájában kapja meg, és a kitöltött jelentkezési lapokat ott fogják összegyűjteni. A
jelentkezési lapon azt a vizsgát meghirdető középfokú iskolát kell megjelölni, ahol a központi
írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, hogy melyik vizsgaszervező
intézménybe jelentkezik a központi írásbeli vizsgára, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a
felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen
jelentkezési sorrendet jelöl meg.
A központi írásbeli időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10:00 óra
A felvételi beszélgetés időpontja: 2019. február 21. és 2019. március 14. között értesítés
alapján.
A képzés jellemzői
0611 kód
informatika szakmacsoport + angol nyelv
Szakmai kimenet: Szoftverfejlesztő. A képzés az ágazati érettségiig 4 év, majd 1 év
szakképző évfolyam. Az egész osztály angol nyelvet tanul. Felvehető létszám: 32 fő
0612 kód
informatika szakmacsoport + angol nyelv
Szakmai kimenetek: Informatikai rendszerüzemeltető. A képzés nyelvi előkészítő osztályként
indul (1 év). Ezt követően az ágazati érettségiig 4 év, majd 1 év szakképző évfolyam. A
csoport angol nyelvet tanul. Felvehető létszám: 16 fő
0613 kód
informatika szakmacsoport + német nyelv
Szakmai kimenet: Gazdasági informatikus. A képzés nyelvi előkészítő osztályként indul (1
év). Ezt követően az ágazati érettségiig 4 év, majd azt követően 1 év szakképző évfolyam. A
csoport német nyelvet tanul. Felvehető létszám: 16 fő
0614 kód
0615 kód

informatika szakmacsoport + angol nyelv
informatika szakmacsoport + német nyelv

Szakmai kimenet: CAD-CAM informatikus, két tanítási nyelvű képzés. Az osztályon belül 1
csoport német és 1 csoport angol nyelvű képzést kap. A képzés nyelvi előkészítő osztályként
indul (1 év). Ezt követően az ágazati érettségiig 4 év, majd 1 év szakképző évfolyam.
Felvehető létszám: 16 + 16 fő
0616 kód
0617 kód

informatika szakmacsoport + angol nyelv
informatika szakmacsoport + német nyelv

Szakmai kimenet: CAD-CAM informatikus, Az osztályon belül 1 csoport német, 1 csoport
angol nyelvet tanul. A képzés az ágazati érettségiig 4 év, majd 1 év szakképző évfolyam.
Felvehető létszám: 16 + 16 fő

0618 kód
0619 kód

gépészet szakmacsoport + angol nyelv
gépészet szakmacsoport + német nyelv

Szakmai kimenetek: Gépgyártástechnológiai technikus. A képzés az ágazati érettségiig 4 év,
majd, 1 év szakképző évfolyam. Az osztályon belül 1 csoport német, 1 csoport angol nyelvet
tanul. Felvehető létszám: 16 + 16 fő
Nyitott kapuk napja:
2018. november 13. (kedd) 15:00 óra
2018. november 15. (csütörtök) 15:00 óra.
Gazdag programmal, az iskola bemutatásával várunk minden érdeklődőt!

GYŐRI MŰSZAKI SZC LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
Cím: 9027 Győr, Mártírok útja 13–15.
Telefon: 96/528-760, 20/447-0674, 30/335-3798, Fax: 96/528-761
E-mail: iskola@lukacssuli.hu
Honlap: www.lukacssuli.hu
Intézményvezető: Szentpéteri Marianna
Pályaválasztási felelős: Dezamics Zoltán; Fogadóóra: péntek 8.00–14.00. óra, tel.: 96/528-763
OM azonosító: 203037
TAGOZATKÓDOK:
Szakgimnázium IX. Gépészet, majd 13. évfolyam kimenete:
0710 Gépgyártástechnológiai technikus angol/német nyelv (OKJ 54 521 03)
0712 Mechatronikai technikus, angol/német nyelv (OKJ 54 523 04)
Szakgimnázium X. Kohászat, majd 13. évfolyam kimenete:
0711 Kohászati technikus, angol/német nyelv (OKJ 54 521 04)
Szakgimnázium XXII. Közlekedésgépész, majd 13. évfolyam kimenete:
0713 Autószerelő, angol/német nyelv (OKJ 54 525 02)
0714 Autóelektronikai műszerész, angol/német nyelv (OKJ 54 525 01)
Szakgimnázium VIII. Épületgépészet, majd 13. évfolyam kimenete:
0715 Épületgépész technikus, angol/német nyelv (OKJ 54 582 01)
0721 Szakközépiskola: Autógyártó, angol/német nyelv (OKJ 34 521 01)
0722 Szakközépiskola: Járműipari fémalkatrész-gyártó angol/német nyelv (OKJ 34 521 07)
0723 Szakközépiskola: Gépi forgácsoló, angol/német nyelv (OKJ 34 521 03)
0724 Szakközépiskola: Járműfényező, angol/német nyelv (OKJ 34 525 03)
0725 Szakközépiskola: Karosszérialakatos, angol/német nyelv (OKJ 34 525 06)
0726 Szakközépiskola: Szerszámkészítő, angol/német nyelv (OKJ 34 521 10)
0727 Szakközépiskola: Hegesztő, angol/német nyelv (OKJ 34 521 06)
0728 Szakközépiskola: Épület- és szerkezetlakatos, angol/német nyelv (OKJ 34 582 03)
0729 Szakközépiskola: Ipari gépész, angol/német nyelv (OKJ 34 521 04)
0730 Szakközépiskola: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő, angol/német nyelv
(OKJ 34 582 12)
0731 Szakközépiskola: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, angol/német nyelv
(OKJ 34 582 09)
0732 Szakközépiskola: Műanyagfeldolgozó, angol/német nyelv (OKJ 34 521 09)

Felvehető létszám:
Szakgimnázium; IX. Gépészet, Gépgyártástechnológiai technikus

2 osztály

56 fő

Szakgimnázium; IX. Gépészet, Mechatronikai technikus
Szakgimnázium; X. Kohászat, Kohászati technikus

1 osztály
½ osztály

28 fő
14 fő

Szakgimnázium; VIII. Épületgépészet, Épületgépész technikus

½ osztály

14 fő

Szakgimnázium; XXII. Közlekedésgépész, Autószerelő

1 osztály

28 fő

Szakgimnázium; XXII. Közlekedésgépész, Autóelektronikai műszerész

1 osztály

30 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet, Autógyártó

1 osztály

22 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet, Járműipari fémalkatrész-gyártó

1 osztály

22 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet, Gépi forgácsoló,

2 osztály

52 fő

Szakközépiskola; XXII. Közlekedésgépész, Járműfényező

1 osztály

26 fő

Szakközépiskola; XXII. Közlekedésgépész Karosszérialakatos

1 osztály

26 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet, Szerszámkészítő

1 osztály

20 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet, Hegesztő

1 osztály

26 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet Épület- és szerkezetlakatos

½ osztály

13 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet Ipari gépész

½ osztály

13 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

½ osztály

13 fő

Szakközépiskola; IX. Gépészet, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

½ osztály

13 fő

Szakközépiskola; XIV.Vegyipar, Műanyagfeldolgozó

1 osztály

16 fő

Képzési idő:
IX. Gépészet, Gépgyártástechnológiai technikus

Szakgimnázium

4+1 év

IX. Gépészet, Mechatronikai technikus

Szakgimnázium

4+1 év

X. Kohászat, Kohászati technikus

Szakgimnázium

4+1 év

VIII. Épületgépészet, Épületgépész technikus

Szakgimnázium

4+1 év

XXII. Közlekedésgépész, Autószerelő

Szakgimnázium

4+1 év

XXII. Közlekedésgépész, Autóelektronikai műszerész

Szakgimnázium

4+1 év

IX. Gépészet, Autógyártó

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Járműipari fémalkatrész-gyártó

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Gépi forgácsoló,
XXII. Közlekedésgépész, Járműfényező

Szakközépiskola
Szakközépiskola

3+2 év
3+2 év

XXII. Közlekedésgépész, Karosszérialakatos

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Szerszámkészítő

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Hegesztő

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Épület- és szerkezetlakatos

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Ipari gépész

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

Szakközépiskola

3+2 év

IX. Gépészet, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Szakközépiskola

3+2 év

XIV.Vegyipar, Műanyagfeldolgozó

Szakközépiskola

3+2 év

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Szakgimnáziumunk 9–12. évfolyamain szakgimnáziumi kerettantervek alapján folyik az
oktatás. A tanulók gépészet, kohászat, épületgépészet és a közlekedésgépész ágazatokban
szakmai érettségi vizsgát tesznek.
A tanulók 10. évfolyamon választhatnak Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
mellék-szakképesítést kívánják-e megszerezni, vagy pedig abban az időkeretben egyéb,
alternatív szakmai jellegű foglalkozáson szeretnének részt venni, az alábbiak szerint:
Képzés megnevezése
Autószerelő

Autóelektronikai műszerész
Gépgyártástechnológiai
technikus

Megszerezhető mellékAlternatív választható
szakképesítés
szakmai program
Építő- és anyagmozgató gép Járműtechnikai ismeretek
kezelője
32 582 02
Emelőgép-kezelő
(kivéve
targonca) szakmairány
Elektronikai műszerész 34
Autóvillamossági ismeretek
522 03
Gyártósori gépész 31 521 10 Korszerű
gépgyártástechnológiai
ismeretek

Mechatronikai technikus

Villamos berendezés szerelő
és üzemeltető 52 522 04

Kohászati technikus

Építő- és anyagmozgatógép
kezelője
32 582 02
Épületgépészeti előkészítő
52 582 02

Épületgépész technikus

Műszaki ismeretek
Műszaki ismeretek
gyakorlata
Műszaki ismeretek
Műszaki ismeretek
gyakorlata
Műszaki ismeretek
Műszaki ismeretek
gyakorlata

Az alternatív szakmai tananyag a szakmai érettségi, valamint a technikusi vizsgára történő
felkészülést alapozza meg.
A felvételi eljárás rendje a szakgimnáziumba jelentkezők számára:
A felveendő tanulóink sorrendjét pontszám alakítja ki, amely két részből áll:
 Az általános iskola (7. osztály év végi és 8. osztály félévi) magyar nyelv és irodalom
átlaga, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv osztályzataiból képzett pontszám,
max. 50 pont.


A központi írásbelin (magyar nyelv és matematika tantárgyakból) elért eredményből
számított pontszám, max. 50 pont.



A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók részére biztosítjuk a felvételi vizsgán a hosszabb felkészülési
időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszköz (számológép, stb.) alkalmazását.

A 2019/2020. tanévre szakgimnáziumi osztályba csak olyan tanuló vehető fel, aki a
központi írásbeli felvételi vizsgát tesz magyar–szövegértés és matematika tantárgyakból.
A központi írásbeli felvételi vizsga:
A központi írásbeli felvételi vizsgán biztosítjuk a pedagógiai szakszolgálat által kiállított
szakvélemény alapján járó kedvezményeket. A szakvéleményt a központi írásbeli vizsgára
benyújtott jelentkezési laphoz mellékelni kell.
A központi írásbeli időpontja: 2019. 01. 19. 10 00 óra (pótló írásbeli: 2019. 01. 24. 14 00 óra)
Helye: Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Eredményekről a tanulók értesítése: 2019. 02. 07-ig
HASZNOS INFORMÁCIÓK:
A 9-12. évfolyamon a közismereti oktatás mellett az ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai elméleti és gyakorlati oktatása történik. Elsődleges célunk a szakmai alapképzés
mellett a kétszintű érettségire való felkészítés. Az iskolarendszerű szakképzésben a
gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi

időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. Az összefüggő szakmai
gyakorlat időtartama:
 a 10. évfolyamot követően 140 óra
 a 11. évfolyamot követően 140 óra
A szakmai gyakorlat teljesítése a magasabb évfolyamba lépés, illetve az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele.
A 12. évfolyam végén tanulóink érettségi vizsgát tesznek a közismereti és ágazati szakmai
tárgyakból. Akik sikeres ágazati érettségivel rendelkeznek, iskolánkon belüli technikus
képzésre jelentkezhetnek. Az ágazati szakmai érettségi vizsga után, a 13. szakképzési
évfolyam elvégzését követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai
végzettségek megszerzésére van lehetőség:
Szakgimnáziumi ágazat
Gépészet IX.
Kohászat X.
Épületgépészet VIII.
Közlekedésgépész XXII.

A 13. évfolyam kimenete
gépgyártástechnológiai technikus,
mechatronikai technikus
kohászati technikus
épületgépész technikus
autószerelő, autóelektronikai műszerész

Ingyenes ráépülő második technikus képzés megszerzésének lehetősége:
A gépgyártástechnológiai technikus és a mechatronikai technikus végzettség megszerzését
követően lehetőség van iskolánkban a járműipari karbantartó technikusi végzettség
megszerzésére.
Alternatív gépjárműhajtási technikus vagy autótechnikus szakmai képzésben az
autószerelő vagy autóelektronikai műszerész szakmai végzettségű tanulók tanulhatnak tovább.
Képzési idő: 1 év
A gépgyártástechnológiai technikus végzettségű tanulók egy év alatt CNC-gépkezelői
szakképesítést szerezhetnek 1 év alatt.
A szakgimnáziumi ágazaton emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. Német nyelvből
anyanyelvi tanárok közreműködésével DSD PRO1 nyelvvizsgát tesznek 11. évfolyamban.
Angol nyelvből állami nyelvvizsgára való felkészítés történik.
A tanítási órákon kívül szakkörök (robotika, lego robot, média, elektronika, fizikus),
sportegyesületi foglalkozások (futsal, labdarúgás, kézilabda, floorball, jégkorong, röplabda,
atlétika, ökölvívás, sakk, sárkányhajózás) várják a tanulókat. A művészet iránt érdeklődők a
Lukács zenekarban a színházprojektben próbálhatják ki képességeiket.
Ezen kívül ausztriai sítáborban, a sikeres pályázatok révén külföldi tanulmányutakon vehetnek
részt a diákok. Cserediák program.

Országos, regionális és megyei szakmai, tanulmányi és sportversenyeken tehetséges diákjaink
rendszeresen kimagasló eredményt érnek el.
A végzett tanulóink számára azonnali elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak a régió
multinacionális cégei és a kis-és középvállalkozások.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
Felvételi eljárás:
Nem kell részt venni központi írásbeli vizsgán. A tanulók az általános iskola 7. osztály év
végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, fizika,
idegen nyelv osztályzataiból képzett pontszám alapján kerülnek rangsorolásra.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elért tanulók közül a felvételi rangsornál
előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és azok a tanulók, akiknek a lakhelye az
iskolával azonos településen található.
A jelentkezési laphoz a sajátos nevelési igényű tanulók esetében az érvényes szakértői
véleményt csatolni kell. A tanulmányok során a SNI-s tanulók méltányos elbírálásban
részesülnek.
HASZNOS INFORMÁCIÓK
A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Felvételt csak
az alkalmassági vizsgálaton megfeleltek nyerhetnek.
A tanulók már a kilencedik évfolyamtól szakmai képzésben és közismereti képzésben
egyaránt részt vesznek, amely a 11. évfolyam végén komplex szakmai vizsgával zárul. A
képzések gyakorlati hátterét a kilencedik évfolyamon az iskola biztosítja, sikeres szintvizsgát
követően a tizedik és tizenegyedik évfolyamon külső gyakorlati helyszínen történik a duális
szakmai képzés a régió legnagyobb cégeinél, valamint a kis-és középvállalatoknál.
A szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a magasabb
évfolyamba lépés feltétele.
 a 9. évfolyamot követően 140 óra
 a 10. évfolyamot követően 140 óra
Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése érdekében a tanulók a 11. évfolyamon belső
szakmai idegen nyelvi vizsgát tesznek
A sikeres szakmai vizsgát követően az iskolánkban az érettségi vizsga megszerzésére,
nappali tagozaton. A képzésben résztvevők a szakmai végzettségnek köszönhetően
mentesülnek a kötelezően választandó 5 szakmai vizsgatárgy letétele alól. Az érettségi vizsga
letétele után a diákok ingyenes képzés keretében technikus végzettséget szerezhetnek.
A hiányszakmát tanuló diákjaink Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjban részesülnek
tanulmányi eredményüktől függően 10.000-35.000 Ft közötti értékben.
A duális szakképzésben résztvevő diákok tanulmányi eredményük alapján társadalmi
ösztöndíjat kapnak.
A Szakma Kiváló Tanulója, Szakma Sztár versenyeken kiválóan szerepelnek a diákok duális
képzési partnerekkel történő közös elméleti és gyakorlati felkészítésnek köszönhetően.
A vidéki tanulóink számára kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani az intézményünk
területén lévő korszerűen felújított 240 fős kollégiumban. A kollégiumi igényt a felvételi
lapon jelezni kell.
A végzett diákok azonnal elhelyezkednek a munkaerő-piacon.
„Biztos szakma, biztos jövő!”
Nyitott kapuk napjai:
2018. november 13. és november 20. 15.00- 17.00 óra között.

Honlap: www.lukacssuli.hu
Iskolabemutatással várunk minden érdeklődőt! A tanulók megnézhetik a kiválóan felszerelt
műhelyeinket, oktatási kabinetjeinket.

GYŐRI MŰSZAKI SZC PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA IPARI
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Cím: 9024 Győr, Ikva utca 70.
Telefon: 96/429-033, FAX: 96/517-510
E-mail: pagisz@pagisz.hu
Honlap: www.pagisz.hu
Intézményvezető: Hatos Hajnalka, Fogadóóra: kedd 10.00–11.00, tel.: 96/529-745
Pályaválasztási felelős: Kaproncai Ákos szakmai igazgatóhelyettes;
Fogadóóra: csütörtök 11.00–12.00, tel.: 96/429-242
OM azonosító: 203037
TAGOZATKÓDOK:
0810 Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522
01)
0811 Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)
0812 Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)
0814 Szakgimnázium XII. Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (OKJ
54 481 03)
0813 Szakközépiskola Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)

Felvehető létszám:
Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Erősáramú elektrotechnikus (OKJ
54 522 01)
Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Automatikai technikus (OKJ 54 523
01)
Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Elektronikai technikus (OKJ 54 523
02)
Szakgimnázium XII. Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (OKJ
54 481 03)
Szakközépiskola Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)

1 osztály

28 fő

1,5 osztály

42 fő

1 osztály

28 fő

0,5 osztály

14 fő

1 osztály

18 fő

Képzési idő:
XI. Villamosipar és elektronika Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522 01)

szakgimnázium

4+1 év

XI. Villamosipar és elektronika Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)

szakgimnázium

4+1 év

XI. Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)
Szakgimnázium XII. Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(OKJ 54 481 03)
Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)

szakgimnázium

4+1 év

szakgimnázium

4+1 év

szakközépiskola

3+2 év

A felvétel feltétele:
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK TEKINTETÉBEN
A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám meghatározása:
1.) Az alábbi tantárgyak általános iskolai érdemjegyeit hozott pontként kezeljük (5., 6., 7.
évvége, 8. félévi érdemjegyek).
magyar nyelv és irodalom (átlagolva)
4x5= 20 pont
történelem
4x5= 20 pont
fizika (7. és 8. osztály)
2x5= 10 pont
matematika (1,5x)
1,5x(4x5)= 30 pont
idegen nyelv (angol vagy német)
4x5= 20 pont
Elérhető maximális pontszám:
100 pont

2.) A központi írásbelin (magyar és matematika 50 pont + 50 pont, maximálisan tehát 100
pont) elért eredményt is figyelembe vesszük a felvételinél.
A központi írásbeli felvételi vizsga
 jelentkezés határidő 2018.12.07., helye a PÁGISZ
 írásbeli időpontja 2019.01.19., 10.00 óra, helye a PÁGISZ
 pótló írásbeli időpont 2019.01.24., 14.00 óra helye a PÁGISZ
 Az írásbeli vizsgák eredményéről 2019.02.07.-ig kell a tanulókat értesíteni.
 A középiskolai jelentkezési lapokat 2019.02.18.-ig továbbítják az általános iskolák.
A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK TEKINTETÉBEN
A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám meghatározása:
Nem szükséges a központi írásbeli eredménye, a jelentkezők az 1.) bekezdésben leírt hozott
pontok alapján kerülnek rangsorolásra.
A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.
A képzés jellemzői:
A leendő technikusi végzettséget adó szakgimnáziumi osztályoknál az első négy év fő célja a
sikeres érettségire való felkészítés, illetve a szakma alapjainak elsajátítása. Fontos, hogy a
tanulóknak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak
mellett szakmai érettségi vizsgát is kell tenniük. A tanulók szakképesítést is kaphatnak az
érettségi bizonyítvány mellé. A technikusi bizonyítvány megszerzéséhez az érettségit követő
technikusi évfolyam elvégzése, illetve a képesítő vizsga sikeres teljesítése szükséges.
Az oktatott szakmák rövid bemutatása:
Az erősáramú elektrotechnikusok (és nagyrészt ez jellemző a villanyszerelőre is) mérési és
gyakorlati feladataikban egyre nagyobb szerepet játszik a teljesítmény-elektronika, az ipari
számítástechnika. Ismerik a különböző technológiai folyamatokat kiszolgáló erősáramú
villamos berendezések, gépek tulajdonságait és működését. Részt vesznek az ezeket felügyelő
és irányító villamos automatikák és védelmek szerelésében, javításában.
Az automatikai technikusok az elektronikai szakiránynak megfelelően alaposan foglalkoznak
az analóg és digitális technikával. A gazdasági élet különböző területein mérnöki
felkészültséget nem igénylő, önműködő, automatizált vagy ipari számítógéppel vezérelt
berendezések irányítási, karbantartási, üzemeltetési, ellenőrzési feladatainak ellátására lesznek
alkalmasak. A képzésen történő részvétel feltétele itt is az érettségi.
Az elektronikai technikusok részletesen foglalkoznak az elektronikai technológiával, az ipari
elektronika
területével.
Részt
vesznek
analóg
és
digitális
elektronikai,
teljesítményelektronikai, műszertechnikai, irányítástechnikai áramkörök, készülékek
tervezésében. Elvégzik az áramkörök, készülékek, berendezések szerelését és üzembe
helyezését.
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetők feladata a fizikai hálózatok kiépítése. Ebbe a
körbe tartozik az összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok
szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani.
A kiépített hálózathoz csatlakoztatja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az
igényeknek megfelelően installál.

HASZNOS INFORMÁCIÓK:
Iskolánkban az a szemlélet uralkodik, hogy a végzett diákok ma már csak akkor tudják
megállni helyüket az iparban, ha nem csupán saját szakterületüket ismerik, hanem széles körű,
átfogó ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkeznek.
Ebből kiindulva mindegyik szakunkon kiemelt fontosságú az informatika és számítástechnika
oktatása, melyhez minden tárgyi feltétellel (internet, korszerű számítógéptermek, laborok)
rendelkezünk.
Szorosan ide tartozik az ipari folyamatokat irányító számítástechnikai eszközök, a PLC-k, a
mikrovezérlők programozása, valamint a CAD rendszerű számítógépes tervező programok
(AutoCad, OrCad, Eplan, Protel, Tina) oktatása is. Célunk, hogy a fejlett technológiával
rendelkező cégeknek megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzünk.
Kulturális lehetőségeink széles körűek: számos szakkör, érdeklődési kör tükrözi, hogy bár
szakképző intézmény vagyunk, a művelődési területek megismerése fontos és hasznos célunk
(hangverseny, színház). Saját sportpályánkon illetve tornatermünkben igényes módon történik
a testnevelés. Nagy súlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására, hogy tanulóink nyelvvizsgát
tehessenek.
Nyitott kapuk napja: 2018. november 21-én és 28-án 15:00 órakor.

