GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Tagintézményeink:
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági
Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
34Győri Szolgáltatási SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 22/A.
Telefonszám: + 36 96 204 498
Mobilszám: +36 20 425 1310
OM azonosító: 203038
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI sSZC BAROSS GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI ÉS
ÜGYVITELI SZAKGIMNÁZIUMA
Cím: 9024 Győr, Bem tér 20-22. Tel.: 96/519-373
E-mail: barossgyor@gmail.com
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Bertháné Hári Gabriella
Fogadóóra: kedd 14:30-15:30
Telefonszám: +36 96 519 373
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Magyar-angol két tanítási nyelvű közgazdaság
ágazati szakgimnázium (második idegen nyelv:
német) érettségivel megszerezhető szakképesítés:
pályázati-támogatási asszisztens
érettségi után megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző
Magyar-német két tanítási nyelvű közgazdaság
ágazati szakgimnázium (második idegen nyelv:
angol) érettségivel megszerezhető szakképesítés:
pályázati-támogatási asszisztens
érettségi után megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző
Közgazdaság ágazati szakgimnázium egy idegen
nyelvvel emelt óraszámban
(választható idegen nyelv angol vagy német)
érettségivel megszerezhető szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens
érettségi után megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző
Közgazdaság ágazati szakgimnázium egy idegen
nyelvvel emelt óraszámban
(választható idegen nyelv angol vagy német)
érettségivel megszerezhető szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens
érettségi után megszerezhető szakképesítés:
vállalkozási és bérügyintéző
Ügyvitel ágazati szakgimnázium egy idegen
nyelvvel emelt óraszámban
(választható idegen nyelv angol vagy német)
érettségivel megszerezhető szakképesítés: ügyfélszolgálati ügyintéző
érettségi után megszerezhető szakképesítés: irodai titkár

Képzési
idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozatkód

5+1

15

0,5

0211

5+1

15

0,5

0212

4+1

30

1

0213

4+1

30

1

0214

4+1

30

1

0215
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Iskolánk nagy múltú, a közgazdasági és ügyviteli szakképzésben meghatározó jelentőségű intézmény. Szakképzésünk sikerét országos szakmai tanulmányi versenyeredmények jelzik. Tantermeink interaktív táblával, projektorral
közvetlen internet elérési lehetőséggel felszereltek, számítógép termeink lehetővé teszik, hogy minden tanuló önállóan dolgozhat a gyakorlati órákon. Könyvtártermünk és olvasótermünk szép, igényes környezetet biztosít az
olvasni, illetve tanulni vágyóknak. Rendelkezünk nagyméretű tornateremmel, kis kondi szobával, sportpályával,
de a mellettünk lévő park modern futópályája is jó helyszíne a testnevelés óráknak. Közösségi rendezvényeink
lebonyolítására alkalmas a több száz férőhelyes Baross-termünk. Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek
oktatására. Lehetőséget biztosítunk a választott idegen nyelv magasabb óraszámban való tanulására és egy második nyelv elsajátítására. Szakmai végzettséget adó érettségire készítjük fel diákjainkat: közgazdaság ágazaton Pályázati-támogatási asszisztens, ügyvitel ágazaton Ügyfélszolgálati ügyintéző. Diákjaink számára számos tanórán
kívüli programot szervezünk, fontosnak tartjuk, hogy tanulóink jól érezzék magukat iskolánkban, igazi Barossos
diákká váljanak. Menzánkon lehetőség van óraközi szünetekben meleg étkezésre, a kollégiumi elhelyezés biztosított.
Intézményünk:
 a munkaerő-piacon keresett szakmákat kínál diákjainak, mellyel a karrier lehetősége is biztosított;
 kompetenciamérési, érettségi és szakmai vizsgaeredményei folyamatosan az országos átlag felettiek;
 tanulói jelentős számban felvételt nyernek a magyar, ill. külföldi egyetemekre, tanulmányaikat eredményesen el is végzik;
 keresi a pályázati lehetőségeket, több eredményes pályázat keretén belül bővítette külföldi partneriskolái körét, a diákoknak módot adva, hogy ismereteiket egy másik országban szélesítsék;
 kapcsolatot ápol különböző cégekkel, non-profit szervezetekkel;
 a Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye;
 az Oktatási Hivatal bázisintézménye;
 a Pénziránytű Iskolahálózat tagja;
 ECDL vizsgaközpont.
A közgazdaság ágazatban a Pénzügyi-számviteli ügyintéző és a Vállalkozási és bérügyintéző szakmák oktatását
tervezzük:
 A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az
ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott
munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
 A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával,
működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli
és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti,
közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja
a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos
bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.
 Mindkét szakma elsajátítása után lehetőség van iskolánkban a felnőtt oktatás keretén belül a Vállalkozási
mérlegképes könyvelő szakképesítés ingyenes megszerzésére is.
Az ügyvitel ágazatban az Irodai titkár szakma oktatását tervezzük:
 Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási,
kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári
feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁG ÁGAZATI SZAKGIMNÁZIUM (5+1 év)
– OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
célnyelv: angol
célnyelv: német

Tagozatkód: 0211
Tagozatkód: 0212

A két tanítási nyelvű képzés nem azonos a nyelvi előkészítő képzéssel. 1 éves nyelvi előkészítő évfolyamra épül,
a célnyelvet (angol/német) heti 20 órában oktatjuk. A tanulók az ezt követő évfolyamokon a közgazdaság ágazat
szerint készülnek az érettségi vizsgára, a matematika, a történelem, a célnyelvi civilizáció, valamint a statisztika
tantárgyakat két nyelven (magyarul és angolul/németül) tanulják. Négy éven keresztül folyik második idegen nyelv
tanítása. Tanítványaink alkalmassá válnak arra, hogy tanulmányaikat magyarul vagy angol/német nyelven folytassák. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány (meghatározott feltételek teljesítése mellett) felsőfokú „C1” komplex
típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül, valamint Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítés megszerzését jelenti. Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a
tanulók 1 év alatt Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítést szerezhetnek, majd a felnőtt oktatás keretén belül
lehetőségük van 1 év alatt a Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07) szakképesítés megszerzésére.
KÖZGAZDASÁG ÁGAZATI SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)
– OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Tagozatkód: 0213
A 4 év alatt a közismereti képzés mellett a közgazdaság ágazatnak megfelelő (vállalkozási, pénzügyi, számviteli,
statisztikai) szakmai oktatás folyik. A magasabb idegen nyelvi óraszám (angol vagy német nyelv) az emelt szintű
érettségire való felkészítést célozza. A 10. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk a II. idegen nyelv tanulására szakköri keretek között. A 12. évfolyam végén a diákok az érettségi bizonyítvánnyal együtt Pályázati-támogatási aszszisztens szakképesítést kapnak. Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítést szerezhetnek, majd a felnőtt oktatás keretén belül lehetőségük van 1 év
alatt a Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07) szakképesítés megszerzésére.
KÖZGAZDASÁG ÁGAZATI SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)
– OKJ 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
Tagozatkód: 0214
A 4 év alatt a közismereti képzés mellett a közgazdaság ágazatnak megfelelő (vállalkozási, pénzügyi, számviteli,
statisztikai) szakmai oktatás folyik. A magasabb idegen nyelvi óraszám (angol vagy német nyelv) az emelt szintű
érettségire való felkészítést célozza. A 10. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk a II. idegen nyelv tanulására szakköri keretek között. A 12. évfolyam végén a diákok az érettségi bizonyítvánnyal együtt Pályázati-támogatási aszszisztens szakképesítést kapnak. Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítést szerezhetnek, majd a felnőtt oktatás keretén belül lehetőségük van 1 év
alatt a Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07) szakképesítés megszerzésére.

ÜGYVITEL ÁGAZATI SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)
– OKJ 54 346 03 Irodai titkár
Tagozatkód: 0214
A 4 év alatt a közismereti képzés mellett az ügyvitel ágazatnak megfelelő (gépírás, levelezés, protokoll, kommunikáció, gazdasági ismeretek, üzleti idegen nyelv) szakmai oktatás folyik. A magasabb idegen nyelvi óraszám
(angol vagy német nyelv) az emelt szintű érettségire való felkészítést célozza. A 10. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk a II. idegen nyelv tanulására szakköri keretek között. A 10. és 11. évfolyamokon a diákok összefüggő
nyári szakmai gyakorlaton kamatoztathatják az iskolában tanult ismereteiket. A 12. évfolyam végén az érettségi
bizonyítvánnyal együtt Ügyfélszolgálati ügyintéző szakképesítést kapnak. Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt Irodai titkár szakképesítést szerezhetnek.
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Kollégiumi elhelyezés Győr város kollégiumaiban biztosított, az igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni.
Étkezési lehetőség az iskola menzáján óraközi szünetekben biztosított.
A tanulók kiválasztásának elve és módja:
 Minden képzéstípusban magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni,
szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.
 A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat), 10 óra.
Pótnap: 2018. január 25. (csütörtök), 14 óra.
Helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola.
 A sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazásáról az
iskola igazgatója dönt.
 A felvételin elért pontokhoz (50 + 50 pont) adjuk hozzá az általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi,
illetve a 8. osztály félévi eredményeit a következő tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv.
Az általános iskolából maximálisan 100 pont hozható.
 A központi írásbelin szerzett és a hozott pontok összegzése alapján rangsoroljuk a tanulókat.
Felvételi előkészítő tartunk az érdeklődő tanulóknak:
 Magyar nyelv – 2017. december 12. 15 óra
 Matematika – 2018. január 9. 15 óra
A felvételi előkészítőre jelentkezni 2017. december 1-ig a felvi.barossgyor@gmail.com e-mail címen lehet.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Nyitott kapuk napja: 2017. november 15. és 21. 15:00 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma, Baross-terem

Bertháné Hári Gabriella
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC MOSONMAGYARÓVÁRI BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁJA, INFORMATIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. Tel: 96/578-150
E-mail: bolyaimovar@gmail.com
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Bernáth Rita
Fogadóóra: hétfő 2. óra
Telefonszám: +36 96 578 151
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Szakgimnázium
Informatika szakmacsoport
– informatikai rendszerüzemeltető - (angol)
Szakgimnázium
Informatika szakmacsoport
– gazdasági informatikus - (angol)
Szakgimnázium
Közgazdaság szakmacsoport
– pénzügyi-számviteli ügyintéző - (német)
Szakgimnázium
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport
– logisztikai és szállítmányozási ügyintéző - (német)

Képzési
idő

Felvehető
létszám

Osztályszám

Tagozatkód

4+1 év

14 fő

0,5

0901

4+1 év

14 fő

0,5

0902

4+1 év

28 fő

1

0903

4+1 év

28 fő

1

0904

A mosonmagyaróvári Bolyai-iskola 120 éves múltjával a város egyik legrégibb oktatási intézménye. A múlt értékeinek tisztelete és a megújulásra való nyitottság adja az intézmény filozófiáját. Ezt bizonyítja, hogy az iskola az
1990-es években felvállalta a közgazdasági képzést, majd alkalmazkodva a változó kor igényeihez ezt kiegészítette
az informatikával is. Az elmúlt 27 évben a régió elismert középiskolájává nőtte ki magát, mely jól képzett szakemberekkel látja el a térség cégeit. Szakmai palettánk évről évre változik és bővül, figyelemmel követve a munkaerőpiac igényeit, segítve ezzel a nálunk végzettek elhelyezkedését.
Miért érdemes a Bolyaiban középiskolásnak lenni?
A Bolyai az a hely, ahol a középiskolások közismereti tárgyakból alapos felkészítést kapnak a közép- és emelt
szintű érettségire, ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy felsőfokú intézményekben folytassák tanulmányaikat.
Tanirodánkban és jól felszerelt szaktantermeinkben elsajátíthatják az általuk választott szakmai elméleti és gyakorlati ismereteit, a középiskola elvégzése után naprakész szakemberként kereshetnek állást a munkaerőpiacon.
Lehetőséget nyújtunk két idegen nyelv tanulására is, mert napjainkban egy jó szakember számára az idegen nyelvek tudása elengedhetetlen. Tanítványaink nyelvtudásukat szakmai idegen nyelv tanulásával mélyíthetik el.
Magas szintű oktatás nem valósulhat meg az egyéni bánásmódra épülő nevelés nélkül. Számunkra az is fontos,
hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskolában, szívesen emlékezzenek majd középiskolás éveikre. A számos
program, rendezvény, bál, kirándulás ezt segítik elő.
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
INFORMATIKA ÁGAZAT - informatika szakmacsoport - 54 481 06 OKJ számú informatikai rendszerüzemeltető (14 fő)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt
vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében.
Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet
teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési
követelményeinek.
Betölthető munkakörök:
számítógép telepítő, számítógép-szerelő, számítógép kezelő/operátor, informatikai ügyfélszolgálati munkatárs,
alkalmazás adminisztrátor, szoftvertelepítő, informatikai rendszergazda, hálózatüzemeltető, webmester, adatbázis adminisztrátor

INFORMATIKA ÁGAZAT - informatika szakmacsoport - 54 481 02 OKJ számú gazdasági informatikus
(14 fő)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai
és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel
rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és
a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági
feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése.
Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen
javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.
Betölthető munkakörök:
adatbázis asszisztens, számítógép programozó asszisztens, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT - közgazdaság szakmacsoport - 54 344 01 OKJ számú pénzügyi-számviteli
ügyintéző (28 fő)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi
műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő
gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli
szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti,
könyvviteli feladásokat készít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

7

-

közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
részt venni a befektetési döntések előkészítésében
pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
könyvelési feladatokat ellátni
értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
vezetni az analitikus nyilvántartásokat
elszámolni a termelési költségeket
közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
számítógépes programcsomagokat használni
irodai szoftvereket használni,
közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni
munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni

Betölthető munkakörök:
- Pénzügyi asszisztens
- Pénzügyi koordinátor
- Pénzügyi referens
- Pénztáros
- Számlaellenőr
- Pénzügyi projektmenedzser
- Bérszámfejtő
- Bérügyi adminisztrátor
- Főkönyvi könyvelő
- Főkönyvi munkatárs
- Számviteli előadó
- Analitikus könyvelő
- Analitikus nyilvántartó
- Anyagkönyvelő
- Banki könyvelő
- Díjkönyvelő
- Folyószámla könyvelő
- Forgalmi könyvelő
- Gépkönyvelő
- Készletkönyvelő
- Kontírozó könyvelő
- Könyvelői adminisztrátor
- Leíró könyvelő
- Vállalati pénztáros
- Pénzügyi nyilvántartó
- Számlázási ügyintéző
- Számviteli adminisztrátor
- Irodai adminisztrátor
- Iratkezelő
- Készlet- és anyagnyilvántartó
- Pályázatíró asszisztens
- Uniós projektek ügyintézője
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KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT - kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport - 54 841 11 OKJ számú logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (28 fő)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban
kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
- tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
- kezelni a reklamációs eseteket
- elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket
- az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
- nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
- kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
- döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
- munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni
- különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával
- használni az informatikai hálózatokat, rendszereket
- idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat
- megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket
- ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat
Betölthető munkakörök:
Logisztikai ügyintéző, Anyag logisztikus, Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző, Beszerzési ügyintéző, Anyag és
készletgazdálkodási ügyintéző, Anyagbeszerzési előadó, Szállítmányozási ügyintéző, Árufuvarozói ügyintéző
Kollégiumi elhelyezés: városi kollégiumban
Étkezési lehetőség: van
Nyitott kapuk napja: 2017. november 20. 08:30 óra
Helyszíne: Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. (8-23 terem)

Bernáth Rita
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA
Cím: 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135
E-mail: iskola@deak-gyor.sulinet.hu
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Kovácsné Zimborás Ágnes
Fogadóóra: hétfő 09:00-10:00 óra
Telefonszám: +36 96 312 135
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Közgazdasági ágazati képzés
(tanult idegen nyelv: német)
Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:
Vállalkozási és bérügyintéző
Közgazdasági ágazati képzés
(tanult idegen nyelv: angol)
Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:
Vállalkozási és bérügyintéző
Közgazdasági ágazati képzés
(tanult idegen nyelv: angol) magasabb óraszámban informatikaoktatás
Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Idegen nyelvi előkészítő + közgazdasági ágazati
képzés (tanult idegen nyelv: angol, szakköri formában német nyelvet is oktatunk)
Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:
Üzleti szolgáltatási munkatárs
Idegen nyelvi előkészítő + közgazdasági ágazati
képzés (tanult idegen nyelv: angol, szakköri formában német nyelvet is oktatunk), magasabb
óraszámban informatikaoktatás
Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:
Üzleti szolgáltatási munkatárs

Képzési
idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozatkód

4 év

17 fő

0,5

0310

4 év

17 fő

0,5

0311

4 év

34 fő

1

0312

5 év

17 fő

0,5

0313

5 év

17 fő

0,5

0314

Az iskola bemutatása:
1. A munkaerő-piacon rendkívül keresett szakmákat kínálunk diákjainknak.
2. Kompetencia és érettségi eredményeink messze az országos átlag felettiek.
3. Vonzó karrierlehetőség kínálkozik a nálunk végzettek számára.
4. A felsőfokú intézményekbe felvettek kiválóan szerepelnek az adott felsőfokú intézményben.
5. Az országban egyedülálló felszereltségű taniroda és számítógép-park szolgálja a korszerű munkavégzést.
6. Akkreditált kiváló tehetségpont címmel rendelkezünk.
7. Több jelentős pályázat nyertesei vagyunk.
8. Több külföldi diákcsere-programunk van.
9. TOP12 iskola címmel rendelkezünk.
10. TOEIC nyelvvizsgaközpont vagyunk.
11. Bázisiskola vagyunk (egyetemek, Vöröskereszt).
12. Nemzetközi tanirodai versenyt rendezünk évről évre.
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Iskolánk fő feladata:
1. a gazdaság mindenkori igényeinek megfelelő, gyakorlatorientált szakképzéshez juttatni érettségi után diákjainkat,
2. élő kapcsolatok ápolása jelentős cégekkel és pénzintézetekkel,
3. minden tanulónk felkészítése az ECDL vizsga moduljainak tananyagából, ehhez vizsgaközpontként a
vizsgalehetőség biztosítása,
4. az alapképzésben elsajátított ismeretekkel képessé tenni tanulóinkat újabb képzettségek megszerzésére,
5. magas szintű nyelvtudás (angol és német) biztosítása, szakmai idegen nyelv tanítása,
6. EBCL vizsga szervezése,
7. tanulóink felkészítése felsőfokú továbbtanulásra.
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A 2018/2019. tanévben az iskola az alábbi ágazatban indít osztályokat: közgazdaság ágazat, 3 osztály.
Tagozatkódok:
0310-es kód:
közgazdasági ágazati képzés (tanult idegen nyelv: német), 4 év
Felvehető létszám: 17 fő
0311-es kódú: közgazdasági ágazati képzés (tanult idegen nyelv: angol), 4 év
Felvehető létszám: 17 fő
A fenti osztályban a 9-12. évfolyamon közgazdaság ágazati oktatást, a szakmai gyakorlatok keretében tanirodai
képzést valósítunk meg.
Érettségi után megszerezhető szakképesítés
 emelt szintű egyéves képzés keretében vállalkozási és bérügyintéző.
0312-es kódú:

közgazdasági ágazati képzés (tanult idegen nyelv: angol),
magasabb óraszámban informatikaoktatás, 4 év
Felvehető létszám: 34 fő
A fenti osztályban a 9-12. évfolyamon közgazdaság ágazati oktatást, a szakmai gyakorlatok keretében tanirodai
képzést valósítunk meg.
A közgazdasági jellegű tantárgyak mellett magasabb óraszámban tanítjuk az informatikát.
Érettségi után választható kimenet
 emelt szintű egyéves képzés keretében pénzügyi-számviteli ügyintéző.
0313-as kódú:

angol nyelvi előkészítő + 4 évfolyamon érettségire felkészítő
közgazdasági ágazati képzés,
(tanult idegen nyelv: angol), 5 év
Felvehető létszám: 17 fő
Az idegen nyelvi előkészítő csoportban az első (9.) évfolyamon magas óraszámban – heti 18 órában – oktatjuk
az idegen nyelvet, 4 órában az informatikát. Az első évet követő négy évben a tanulók közgazdasági ágazati oktatásban vesznek részt, a szakmai gyakorlatok keretében tanirodai képzést valósítunk meg. A német nyelv tanulását
szakköri formában valósítjuk meg.
Érettségi után választható kimenet
 emelt szintű egyéves képzés keretében üzleti szolgáltatási munkatárs.
0314-es kódú:

angol nyelvi előkészítő + 4 évfolyamon érettségire felkészítő
közgazdasági ágazati képzés,
(tanult idegen nyelv: angol), magasabb óraszámban informatikaoktatás, 5 év
Felvehető létszám: 17 fő
Az idegen nyelvi előkészítő csoportban az első (9.) évfolyamon magas óraszámban – heti 18 órában – oktatjuk
az idegen nyelvet és 4 órában az informatikát. Az első évet követő négy évben a tanulók közgazdasági ágazati
oktatásban vesznek részt, a szakmai gyakorlatok keretében tanirodai képzést valósítunk meg. A közgazdasági jellegű tantárgyak mellett továbbra is magasabb óraszámban tanulják az informatikát. A német nyelv tanulását szakköri formában valósítjuk meg.
Érettségi után választható kimenet
 emelt szintű egyéves képzés keretében üzleti szolgáltatási munkatárs.
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Felvételi vizsga:
Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulóktól igényeljük az egységes írásbeli felvételi vizsga megírását. Ennek
alapján iskolánk is részt vesz az írásbeli felvételi vizsga lebonyolításában.
A felvételi pontok számítása:
 az 5-7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak fele (100 pont/2)
 a matematikából, illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összege (50 + 50 pont)
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Nyitott Kapuk Napja:
2017. november 13. 15 óra és 2017. november 29. 15 óra

Kovácsné Zimborás Ágnes
tagintézmény vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Cím: 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, MOSONVÁR u. 15.
E-mail: haller.mosonvar@gmail.com
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Némethné Fucsik Edit
Fogadóóra: hétfő 1300-1400 óráig
Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina
Telefonszám: +36 96 213 222
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Vendéglátás-szervező
Turisztikai szervező értékesítő
Cukrász
Pincér
Szakács

Képzési
idő
4+1 év
4+1év
3 év
3 év
3 év

Felvehető létszám
26
26
20
20
20

Osztályszám
1
1
1
1
1

Tagozatkód
0740
0750
0730
0720
0710

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A 9-12. évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátás-turisztika ágazatban.
A képzés, ezen szakaszát érettségi vizsga zárja. A tanulók kötelezően érettségiznek szakmai előkészítő tantárgyból is, így az érettségi bizonyítvány munkakör betöltésére alkalmas képesítést ad. Ezt követően kerül sor a konkrét
szakmára felkészítő szakmai képzésre a szakképző évfolyamon, amelyen 1 év alatt vendéglátás-szervező vagy
turisztikai szervező és értékesítő szakképesítést lehet szerezni.
Tanulmányi terület: Vendéglátóipar szakgimnázium ágazati oktatás - 0740 – kód Szakgimnázium
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre épül, első idegen nyelv német vagy angol. A 12. év végén ágazati
szakmai érettségi vizsgát tesznek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével pincér szakképesítést szereznek. A szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex szakmai
vizsgával zárul.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető képesítés: vendéglátás-szervező.
Kollégium biztosítható.
Felvételi létszám: 26 fő
Tanulmányi terület: Turisztika szakgimnáziumi ágazati oktatás - 0750 – kód Szakgimnázium
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre épül, első idegen nyelv német vagy angol. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével szállodai recepciós szakképesítést szereznek.
Ezután kerül sor a konkrét szakmára felkészítő szakmai képzésre a szakképző évfolyamon.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető szakképesítés: turisztikai szervező és értékesítő.
Kollégium biztosítható.
Felvételi létszám: 26 fő
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK SZAKGIMNÁZIUMBAN
A felvételi eljárás során, egy pontrendszer alapján rangsoroljuk az egyes tanulmányi területre jelentkező tanulókat.
FELVÉTELI FELTÉTELEK: TURISZTIKA SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI OKTATÁS




Általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint 8. osztály első félévi érdemjegyek alapján hozott
pontok matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből és földrajzból .
Központi felvételi írásbeli vizsga matematikából és magyar nyelvből.
A felvétel további feltétele a szakmára való orvosi alkalmasság is.

A felvételi pontok számítása:
 az 5-7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, egy idegen nyelv és földrajz osztályzataiból 120 pont szerezhető.
 a matematikából, illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összege (50 + 50 pont)
FELVÉTELI FELTÉTELEK: VENDÉGLÁTÓIPAR SZAKGIMNÁZIUM ÁGAZATI OKTATÁS




Általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint 8. osztály első félévi érdemjegyek alapján hozott
pontok matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből és biológiából .
Központi felvételi írásbeli vizsga matematikából és magyar nyelvből.
A felvétel további feltétele a szakmára való orvosi alkalmasság is.

A felvételi pontok számítása:
 az 5-7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, egy idegen nyelv és biológia osztályzataiból 120 pont szerezhető.
 a matematikából, illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összege (50 + 50 pont)

SZAKKÖZÉPISKOLA
Tanulóink már a 9. évfolyamon ismerkednek választott szakmájukkal. A szakmai képzés szakács, pincér és cukrász szakmákban folyik az Országos Képzési Jegyzékben előírtak szerint. A képzési idő 3 tanév. Az első évfolyamon a gyakorlati képzésre az iskolánk tanműhelyeiben kerül sor. A második évfolyamtól kezdve tanulóinknak az illetékes szakmai kamara jóváhagyásával - képzési szerződést kell kötni azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknél
a szakmai gyakorlati képzésük folytatódik. Tanulóink a három tanulmányi év egyharmadában – a szakmai elméleti
és gyakorlati oktatás mellett –a központilag meghatározott komplex műveltségterületek szerinti képzésben vesznek részt.
A szakmák megszerzését követően lehetőség van két év alatt érettségi vizsga megszerzésére nappali rendszerű
képzésben.
A komplex szakmai vizsga megszerzése után lehetőség nyílik a felnőttoktatás keretein belül esti tagozaton ingyenes másodszakma megszerzésére is.
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Tanulmányi terület: Vendéglátás turisztika szakmacsoport
0730 – kód Szakközépiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai kerettantervre épül, első idegen nyelv német vagy angol. Vendéglátás
turisztika szakmacsoport. A szakképzési évfolyamok és a szakmai vizsgakövetelmények teljesítés után tervezett
kimenet: Cukrász – 34 811 01.
Kollégium biztosítható.
Felvehető létszám: 20 fő
Tanulmányi terület: Vendéglátás turisztika szakmacsoport –
0720 – kód Szakközépiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai kerettantervre épül, első idegen nyelv német vagy angol. Vendéglátás
turisztika szakmacsoport. A szakképzési évfolyamok és a szakmai vizsgakövetelmények teljesítés után tervezett
kimenet: Pincér – 34 811 03.
Kollégium biztosítható.
Felvehető létszám: 20 fő
Tanulmányi terület: Vendéglátás turisztika szakmacsoport
0710 – kód Szakközépiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai kerettantervre épül, első idegen nyelv német vagy angol. Vendéglátás
turisztika szakmacsoport. A tanulók ösztöndíjban részesülnek. A szakképzési évfolyamok és a szakmai vizsgakövetelmények teljesítés után tervezett kimenet: Szakács – 34 811 04.
Kollégium biztosítható.
Felvehető létszám: 20 fő
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
A felvételi eljárás során, egy pontrendszer alapján rangsoroljuk az egyes tanulmányi területre jelentkező tanulókat.
A felvételi eljárásban megszerezhető maximális pontszám: 120 pont, amely az általános iskolai eredmények
alapján érhető el.
Az általános iskolai tanulmányi eredmények közül az 5, 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatokat
vesszük figyelembe a következő tantárgyakból:
 magyar nyelv,
 irodalom,
 matematika,
 idegen nyelv,
 történelem
 biológia.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges, egyéni kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt.
A tanulónak szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.
Kollégiumi elhelyezés: fiú és lány tanulóink számára is biztosítjuk.
Nyílt nap:
 2017. november 21. (kedd) 9 00-1200
 2017. december 05. (kedd) 900-1200

Némethné Fucsik Edit
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLÁJA

9300 Csorna, Soproni út 97. Tel.: 96/261-313, fax: 96/264-450
E-mail: info@hunyadicsorna.hu, honlap: www.hunyadicsorna.hu
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Kovács Istvánné
Fogadóóra: hétfő 14:00-16:00
Pályaválasztási felelős: Szeőcsné Élő Katalin szakmai tagintézmény-vezető helyettes
Fogadóóra: kedd 10:00-12:00 (telefonos egyeztetés után más időpontban is)
A 2018/2019. tanévben indítható osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
Rendészeti és közszolgálati szakgimnázium
Pedagógiai szakgimnázium
Ügyvitel szakgimnázium

Képzési idő
4
4
4

Felvehető
létszám
34 fő
34 fő
34 fő

Osztályszám

Tagozatkód

1
1
1

0601
0602
0606

A tanulmányok jellege az egyes osztályokban:
0601 - Rendészeti és közszolgálati szakgimnázium
Képzési idő: 4 év.
A gimnáziumi alapképzést szakmai és elmélet és gyakorlat egészíti ki: önvédelem és intézkedéstaktika, rendvédelmi szervek és alapfeladatok, közszolgálati, közigazgatási ismeretek, összefüggő szakmai gyakorlat a 10-11.
évfolyamon 140-140 óra. Az érettségivel megszerezhető OKJ-s végzettség: közszolgálati ügykezelő + 1 év képzés után közszolgálati ügyintéző végzettséget szerezhetnek.
0602 - Pedagógiai szakgimnázium
Képzési idő: 4 év.
A gimnáziumi alapképzést szakmai és elmélet és gyakorlat egészíti ki: óvodai-dajkai ismeretek, neveléselmélet,
pedagógiai szociológia, kommunikáció és kapcsolattartás. A képzés során a tanulók megismerkednek a különböző
korosztályú gyermekekkel, gyermekvédelmi intézményekkel. Összefüggő szakmai gyakorlat a 10-11. évfolyamon
140-140 óra. Az érettségivel megszerezhető OKJ-s végzettség: óvodai dajka és családsegítő asszisztens, + 1 év
után gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget szerezhet.
0606 - Ügyviteli szakgimnázium
Képzési idő: 4 év
A gimnáziumi alapképzést szakmai és elmélet és gyakorlat egészíti ki: gépírás, gyorsírás, levelezési ismeretek,
gazdasági és jogi ismeretek, üzleti kommunikáció. Összefüggő szakmai gyakorlat a 10-11. évfolyamon 140-140
óra. Az érettségivel megszerezhető OKJ-s végzettség: ügyfélszolgálati ügyintéző, + 1 év után irodai titkár végzettséget szerezhet.
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Egyéb információk:
- mindegyik képzési formában a nappali tagozatos diákok részére kedvezményes étkezést, illetve kollégiumi elhelyezést biztosítunk, a Csornán működő kollégiumban. Az igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni.
Nyílt nap: 2017. november 14. (kedd) 1500
Pótnap: 2017. november 23. (csütörtök) 15 00
A felvételi sajátosságai az egyes osztályokban:
Iskolánk központi írásbeli felvételit szervez magyar-szövegértés és matematika tantárgyakból.
Ezek időpontjai:
- 2018. január. 20. (szombat) 1000
- 2018. január. 25. (csütörtök) 1400
A 0601 tagozat kódú – rendészeti és közszolgálati szakgimnáziumi képzés – tagozaton fizikális, erőnléti felmérést tartunk (választott labdajáték, kötélmászás, kézállás, fej állás, ingafutás, fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás,
felülés)
A 0602 tagozat kódú pedagógiai szakgimnáziumba és a 0606 tagozat kódú ügyviteli szakgimnáziumba jelentkező
diákok pályaalkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt. Ezek időpontjai:
- 2018. február 27. (kedd) 1400
- 2018. március 06. (kedd) 1400 (akadályoztatás esetén)
Felvételi összpontszám megállapításának módjai:
0601 - Rendészeti és közszolgálati szakgimnáziumi képzés
Elérhető összpontszám: 200 pont
Ebből: - hozott pontok: max. 70 pont (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege:
magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, fizika, földrajz és testnevelés tárgyakból). Ha a magyar tantárgy bontott, átlagot kell számítani.
- szerzett pont:
- fizikális felmérés: max. 20 pont
- pályaalkalmassági elbeszélgetés: max. 10 pont
- a központi felvételin szerzett pont: max. 100 pont

0602 - Pedagógiai szakgimnáziumi képzés:
Elérhető összpontszám: 200 pont.
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, egy idegen nyelv, fizika, biológia, földrajz, ének és rajz tárgyakból. Ha a magyar tantárgy
bontott, átlagot kell számítani.
- hozott pont: max. 90 pont
- szerzett pont: pályaalkalmassági elbeszélgetés: max 10 pont
- a központi felvételin szerzett pont: max. 100 pont
0606 - Ügyviteli szakgimnáziumi képzés:
Elérhető összpontszám: 200 pont.
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, egy idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tárgyakból.
Ha a magyar tantárgy bontott, átlagot kell számítani.
- hozott pont: max. 90 pont
- szerzett pont: pályaalkalmassági elbeszélgetés: max 10 pont
- a központi felvételin szerzett pont: max. 100 pont
Megjegyzés:
A jelentkezés feltétele, hogy félévkor nem lehet elégtelen osztályzat egyik tantárgyból sem!
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Rangsorolás:
A felvételizők rangsorolása kizárólag az elért pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén, a központi felvételin elért magasabb pontszám számít.
Iskolánk a rendvédelmi és pedagógiai képzésben meghatározó jelentőségű intézmény. Szakképzésünk sikerét
országos szakmai tanulmányi versenyeredmények jelzik. Számítástechnikai felszereltségünk jó, rendelkezünk tornateremmel, lövészeti teremmel, edzőteremmel, sportpályával, közösségi rendezvények megtartására alkalmas aulával. A tanórai foglalkozásokon kívül szakkör keretében lehetőséget biztosítunk a választott
idegen nyelv magasabb óraszámban való tanulására és további nyelv (francia) elsajátítására. Szakmai végzettséget adó érettségire készítjük fel diákjainkat. Intézményünkben büfé működik, menza és kollégiumi elhelyezés
biztosított a Szent István téren található kollégiumi épületben.
A sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban megfogalmazott
javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazásáról az iskola igazgatója
dönt.
A központi írásbelin szerzett és a hozott pontok összegzése alapján rangsoroljuk a tanulókat. Azonos pontszám
esetén előnyben részesül az a tanuló, aki
 halmozottan hátrányos helyzetű és ezt dokumentummal igazolja;
 lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található;
 sajátos helyzete ezt indokolja az iskola pedagógiai programja szerint.
Kollégiumi elhelyezés: fiú és lány tanulóink számára is biztosítjuk.

Kovács Istvánné
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
Cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Tel.: 96/319-244
E-mail: titkarsag@kliszi.hu
OM azonosító: 203038

Pályaválasztási felelős:
Ferenczyné Takáts Katalin
Fogadóóra: kedd 10:00-12:00
Telefon: +36 96 319 244/140 mellék

Tagintézmény-vezető:
Kaukerné Kovács Edit
Fogadóóra: szerda, 09:00-10:00
Telefon: +36 96 321 024
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:

Megnevezés
Szépészet ágazati szakgimnázium
egyéb szolgáltatások szakmacsoportKozmetikus
Szépészet ágazati szakgimnázium
egyéb szolgáltatások szakmacsoportFodrász
Pedagógia ágazati szakgimnázium
oktatás szakmacsoport
Pedagógiai-és családsegítő munkatárs
Szakközépiskola
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportVillanyszerelő
Szakközépiskola
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportElektronikai műszerész
Szakközépiskola
Könnyűipar szakmacsoport
Női szabó

Képzési
idő

Felvehető
létszám
(fő)

Osztályszám

Tagozatkód

4+1

30

1

0110

4+1

30

1

0111

4+1

30

1

0112

3(+2)

24

1

0120

3(+2)

16

1

0121

3(+2)

16

1

0122

Iskolánk fő feladata
Az iskola életében a szakmai képzés játssza a legfontosabb szerepet, de a szakmai tárgyak mellett más, nem kevésbé hasznos ismeretek birtokába juthatnak az idejáró diákok az érettségi és a szakmai vizsgákra való felkészülés
ideje alatt.
Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek (angol, német) és a számítástechnika oktatására.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 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. (A sajátos helyzet szempontjait az iskola honlapján közzétett Házirend tartalmazza.) A rangsorolás további szempontjai: a hozott pontok alapján előnyben részesítjük a matematika, továbbiakban a magyar nyelv és
irodalom érdemjegyek alapján jobb eredményt elérő tanulót.
A sajátos helyzet szempontjait igazoló dokumentumokat a jelentkezési lappal egyidejűleg az iskolának meg kell
küldeni.
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A szakgimnáziumban szakmai érettségi vizsga és szakképesítés szerezhető. Ennek megfelelően a 9-12. évfolyamon a közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, majd az ezt követő évfolyamon
pedig az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai
érettségi ágazatához tartozó képesítés szakmai vizsgájára készítenek majd fel. A képzési idő 4+1 év.
SZÉPÉSZET ÁGAZAT – egyéb szolgáltatások szakmacsoport54 815 02 OKJ számú Kozmetikus (30 fő)

Kód: 0110

A szakmai érettségivel megszerezhető képesítés: 52 815 04 Szépségtanácsadó
A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és
elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc –és/vagy testkezeléssel,
valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.
A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az
egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.
54 815 01 OKJ számú Fodrász (30 fő)

Kód: 0111

A szakmai érettségivel megszerezhető képesítés:
52 815 03 Férfi fodrász - borbély
A vendégek haját mossa, női-, férfi-, és gyermek hajvágást végez, a hajat színezi, festi, melírozza, szárítja, egyenesíti vagy hullámosítja, fésüli, feltűzi, hajbetétet alkalmaz. Férfi arcot borotvál. Hajmunkát végez.
PEDAGÓGIA ÁGAZAT - oktatás szakmacsoport
54 140 02 OKJ számú Pedagógiai-és családsegítő munkatárs (30 fő)
A szakmai érettségivel megszerezhető képesítés:

Kód: 0112

32 140 01 Óvodai dajka és
52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és
lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti.
Felvételi feltételek:
- általános iskola 6. és 7. osztály év végi, valamint 8. osztály első félévi érdemjegyek alapján hozott pontok matematikából, magyarból, történelemből és idegen nyelvből.
- Központi felvételi írásbeli vizsga matematikából és magyar nyelvből.
- A felvétel további feltétele mindkét ágazaton a szakmára való orvosi alkalmasság.
A hozzánk jelentkező tanulók azt az idegen nyelvet (angol vagy német) folytathatják, amelyet az általános
iskolában is tanultak. A jelentkezési lapon valamennyi tanult tantárgy érdemjegyeit kérjük feltüntetni!
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SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

A szakközépiskolai képzés időtartama egységesen összesen 5 év lehet. A szakképzés, a 9-11. évfolyamon zajlik,
majd a szakmai vizsgát követően lehetőség nyílik 2 év alatt érettségi vizsgára felkészülni nappali tagozaton.
ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT
34 522 04 OKJ számú Villanyszerelő (24 fő)

Kód: 0120

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia
elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat
és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.
A villanyszerelő hiányszakma, ösztöndíjjal támogatott!

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT
34 522 03 OKJ számú Elektronikai műszerész (16 fő)

Kód: 0121

Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat (hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni.
Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. NYÁKlemezbe elektronikai alkatrészeket beültet, beforraszt, beszereli a mechanikai alkatrészeket, készre szereli az áramkört.

KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORT
34 542 06 OKJ számú Női szabó (16 fő)

Kód: 0122

A női szabó feladata egyedi és sorozat női ruhák készítése, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák
előállítása, ruhák átalakítása, javítása. Alapszabásmintát készít, modellez, szabást és szabászati előkészítő műveleteket végez, a kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítja, vasaló berendezéseket
üzemeltet, a megrendelők egyéni igényei szerint női ruhákat készít, átalakít, javít, tanácsokat ad.
Felvételi feltételek szakközépiskolai osztályainkba:
Felvételi vizsga nincs. A 9. évfolyamokra a 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály első félévi matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem, valamint idegen nyelv érdemjegyek alapján történik a felvétel.
A felvétel feltétele szakmára való orvosi alkalmasság.
A hozzánk jelentkező tanulók azt az idegen nyelvet (angol vagy német) folytathatják, amelyet az általános iskolában is tanultak. A jelentkezési lapon valamennyi tanult tantárgy érdemjegyeit kérjük feltüntetni.
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Az iskola fiú- és lánykollégiummal rendelkezik:
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
(Dr. Róth Emil utca 1.; 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.)

Nyitott kapuk napjai:

2017. november 15. (szerda) 15:00 óra (tájékoztató)
2017. november 17. (péntek) 09:00 óra (teljes körű iskolabemutatás).

Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma- tetőtéri 401-402-es terem

Kaukerné Kovács Edit
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC CSORNAI KOSSUTH LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Cím: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30. Tel.: 96/261-460
E-mail: szakisk@kossuth-csorna.sulinet.hu
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Göncz Tibor
Fogadóóra: hétfő 10:00-11:00
Telefonszám: +36 96 261 460
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Szakközépiskola
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport –
Cukrász
Szakközépiskola
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport –
Szakács
Szakközépiskola
Gépészet szakmacsoport –
Gépi forgácsoló
Szakközépiskola
Gépészet szakmacsoport –
Ipari gépész
Szakközépiskola
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport –
Eladó

Képzési
idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozatkód

3 év

14 fő

0,5

0801

3 év

14 fő

0,5

0802

3 év

14 fő

0,5

0803

3 év

14 fő

0,5

0804

3 év

28 fő

1

0805

A szakközépiskola célja az általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók szakképzése. Az iskola szakmai
programjában közismereti és szakmai tartalmak kaptak helyet, évfolyamonként meghatározott arányban.
A szakképzés a kilencedik évfolyamon kezdődik, amikor a tanulók a választott szakma elméletét és gyakorlatát
sajátítják el. A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon az iskolában 10. és 11. évfolyamon vállalatoknál, vállalkozásoknál
történik. A tanulószerződéssel foglalkoztatott, valamint a hiány szakmát tanulók ösztöndíjban részesülnek. A tanulmányok szakmai vizsgával zárulnak, a tanulók szakmai bizonyítványt kapnak.
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SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
Tagozatkód: 0801
Vendéglátás-Turisztika szakmacsoport

34 811 01 cukrász OKJ számú cukrász

Felvehető: 14 fő
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg:
cukrász; Megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Tagozatkód: 0802
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

34 811 04 szakács OKJ számú szakács

Felvehető: 14 fő
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg:
szakács; Megjegyzés: hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Tagozatkód: 0803
Gépészet szakmacsoport

34 521 03 gépi forgácsoló OKJ számú gépi forgácsoló

Felvehető: 14 fő
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: gépi forgácsoló;
Megjegyzés: hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Tagozatkód: 0804
Gépészet szakmacsoport

34 521 04 ipari gépész OKJ számú ipari gépész

Felvehető: 14 fő
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: ipari gépész;
Megjegyzés: hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
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Tagozatkód: 0805
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

34 341 01 eladó OKJ számú eladó

Felvehető: 28fő
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: eladó; Megjegyzés: hiányszakma , iskolai tanműhely biztosított,
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Nyitott kapuk napja: 2017. november 17. 14:30 órától 16:00-ig, 2017. november 20. 14:30 órától 16:00-ig
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája

Göncz Tibor
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
Cím: 9024 Győr, Örkény I. utca 8–10. Tel.: 96/510-670
E-mail: titkar@krudy.gyor.hu
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Bejcziné Mosolits Erika
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján
Telefonszám: +36 96 510 671
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)

Képzési
idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozatkód

4 év

32 fő

1

0501

4 év

32 fő

1

Humán gimnázium (angol–német)
Humán gimnázium (angol–olasz)

0502

Reál gimnázium (angol–német)

0503

Magyar–angol két tanítási nyelvű
gimnázium
Magyar–német két tanítási nyelvű
turisztikai szakgimnázium

5 év

32 fő

1

0504

5 év

32 fő

1

0511

Vendéglátóipari szakgimnázium (német)

4+1 év

32 fő

1

0512

Vendéglátóipari szakgimnázium (angol)

4+1 év

32 fő

1

0513

Turisztikai szakgimnázium (angol-német)

16 fő
4+1 év

Turisztikai szakgimnázium (német-angol)
Vendéglátóipari szakközépiskola – szakács
(angol)
Vendéglátóipari szakközépiskola – szakács
(német)
Vendéglátóipari szakközépiskola – pincér (német)
Vendéglátóipari szakközépiskola – pincér (angol)
Vendéglátóipari szakközépiskola – cukrász
(német)

0514
1

16 fő

0515

3+2 év

22 fő

1

0521

3+2 év

22 fő

1

0522

3+2 év

22 fő

1

0523

12 fő
3+2 év

0524
1

14 fő

Szakképzési Hídprogram – konyhai kisegítő

2 év
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8 fő

0525
1

0526

Ma a Krúdy Győr és a régió elismert és népszerű oktatási intézménye. Nevünk jól cseng diákok és szülők, szakmai
szervezetek körében egyaránt. Három képzési típust működtetünk az alapítástól eltelt több mint 29 tanévben, mely
szimbiózis kölcsönösen fejlesztő hatással jár mindegyik elemére. Ilyen sajátos fejlesztési lehetőségek kevés iskolának adatnak meg. Gimnáziumi képzésünk elsősorban a felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra készít
fel négy illetve öt tanév alatt. A turisztikai szakgimnáziumi képzés lehetővé teszi a továbbtanulást - akár idegen
nyelvű képzésben - éppúgy, mint a szakmában való elhelyezkedést. A vendéglátóipari szakgimnáziumban az
érettségi mellé biztosítjuk a szakmai ismeretek elsajátítását és a további képzés lehetőségét. Szakközépiskolai
képzésünkben a munkaerő piacon keresett szakmákat - szakács, cukrász, pincér – sajátíthatnak el a nálunk tanuló
diákok. Mind beiskolázási, mind továbbtanulási illetve elhelyezkedési mutatóink az intézmény hatékony működését jelzik. Diákjaink körében büszkeséget, öntudatot, összetartó erőt jelent krúdysnak lenni.
GIMNÁZIUM
Humán gimnázium

Tagozatkód: 0501

1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német
A képzés alapvetően humánorientált. Az angol, a német, a magyar nyelv és irodalom és a történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek tantárgyak oktatása emelt óraszámban folyik. A képzési idő: 4 év. Célunk, hogy felkészítsük tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint legalább egy idegen nyelvből közép ill. felsőfokú
nyelvvizsgára.
Humán gimnázium

Tagozatkód: 0502

1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: olasz
A képzés alapvetően humánorientált. Az angol, az olasz, a magyar nyelv és irodalom és a történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek tantárgyak oktatása emelt óraszámban folyik. A képzési idő: 4 év. Célunk, hogy felkészítsük tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint legalább egy idegen nyelvből közép ill. felsőfokú
nyelvvizsgára.
Reál (angol–német)

Tagozatkód: 0503

1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német
A képzés alapvetően reálorientált. A matematika, a fizika és az informatika tantárgyak oktatása emelt óraszámban
folyik. A képzési idő: 4 év. Célunk, hogy felkészítsük tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint legalább egy idegen nyelvből közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára.
Felvételi feltételek:
-

általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmény,
a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből.

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok:
Központi írásbeli felvételi vizsga: minden gimnáziumi osztályban egységesen 100 pont.
A humánorientált osztályban a magyar nyelv írásbelire 60 pont, a matematikára 40 pont szerezhető.
A reálorientált osztályban a matematika felvételire 60 pont, a magyar nyelv felvételire 40 pont szerezhető.
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Magyar–angol két tanítási nyelvű gimnázium

Tagozatkód: 0504

1. idegen nyelv/célnyelv: angol
2. idegen nyelv: német
A képzés az első évfolyamon intenzív nyelvoktatással kezdődik heti 19 órában. A tanulók mindegyik évfolyamon
legalább három tantárgyat angol nyelven tanulnak. Célunk EU-konform ismeretek átadása célnyelven (angolul),
továbbá olyan tárgyak tanítása két nyelven is (magyar–angol), amelyek humán és reál irányú továbbtanulás esetén
is hasznosíthatóak. A második évfolyamtól emelt óraszámban folyik a második idegen nyelv, a német tanítása
is.
A két tanítási nyelvű oktatás nem azonos a nyelvi előkészítő képzéssel. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, matematika és célnyelvi civilizáció tantárgyakból a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és angolul
folyik. Célunk, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák.
Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat:
 angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára;
 két kötelező tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;
 egy választható tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;
 német nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára.
A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. A képzési idő: 5 év.
Felvételi feltételek:
 általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmény,
 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
 felvételi elbeszélgetés.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán egységesen 100 pont.
A magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályban a magyar nyelv felvételire 60 pont, a matematikára
40 pont szerezhető. A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, alkalmasságáról győződünk meg.
A szerezhető pontszám: 20 pont. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, az angol nyelv
tanulása iránt elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk.
Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. 10 óra
Pótló írásbeli felvételi nap: 2018. január 25. 14 óra
A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2018. március 2. és 5-6. (Csak a magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésbe jelentkezők számára. A felvételi pontos időpontjáról postai úton tájékoztatjuk a jelentkezőket)
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Étkezési lehetőség: Krúdy étterem
Nyitott kapuk napja: 2017. november 21. 15 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző iskolája, aula
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Magyar–német két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnázium
1. idegen nyelv/célnyelv: német
2. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0511

Ebben az oktatási formában a tanítás két nyelven, magyarul és németül folyik. Célunk, hogy az anyanyelvi és az
idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár német nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat:
 német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára,
 egy kötelező és egy szabadon választott kötelező tantárgyból német nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;
 angol nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára.
A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
egyenértékű okiratnak minősül.
A képzési idő az érettségi vizsga letételéig 5 év.
Az ötéves képzés keretein belül az első évfolyamon intenzív német nyelvoktatás folyik heti 19 órában. A tanulók
mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat német nyelven tanulnak. Tanulóink a közismereti tantárgyi
képzés mellett turisztika ágazati szakmai oktatásban részesülnek. A 10. és a 11. évfolyam elvégzése után a
diákok 140 -140 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével szállodai recepciós szakképesítést szereznek. A szakképzés
a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető képesítés: turisztikai szervező és értékesítő (OKJ 54 812 03).
Felvételi feltételek:
 általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmények,
 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
 felvételi elbeszélgetés.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján
mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.
A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető.
A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be.
A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető pontszám: 20 pont.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, a német nyelv tanulása iránt elkötelezett, szorgalmas
tanulók jelentkezését várjuk.
Turisztikai szakgimnázium
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0514

1. idegen nyelv: német
2. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0515

Tanulóink a 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett két idegen nyelvet (németet és angolt) tanulnak,
valamint elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a turisztika ágazatban. A 10. és a 11. évfolyam elvégzése
után a diákok 140 -140 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével szállodai recepciós szakképesítést szereznek. A
szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex szakmai vizsgával zárul.
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A képzési idő az érettségi vizsga letételéig 4 év.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető szakképesítés: turisztikai szervező és értékesítő (OKJ 54 812
03), illetve idegenvezető (OKJ 54 812 01).
Felvételi feltételek:
- általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmények,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján
mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.
A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető.
Vendéglátóipari szakgimnázium
1. idegen nyelv: német
1. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0512
Tagozatkód: 0513

Tanulóink a 9–12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett egy idegen nyelvet (németet vagy angolt) tanulnak,
valamint elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a vendéglátóipar ágazatban. A 10. és a 11. évfolyam elvégzése után a diákok 140 -140 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. A 12. év végén ágazati
szakmai érettségi vizsgát tesznek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével pincér szakképesítést szereznek. A szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex
szakmai vizsgával zárul.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető képesítés: vendéglátásszervező
(OKJ 54 811 01).
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglakozások:
 vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője,
 vendéglős,
 pincér,
 pultos,
 szakács,
 gyorséttermi eladó.
Ez a szakképesítés elsősorban a vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek termelő, értékesítő és
szolgáltatási feladatainak megszervezésére, teljesítésére, az eredményes gazdálkodás elérésére, nagyobb egységekben vezetői, vezető-helyettesi feladatok ellátására készít fel. Célunk a korszerű, magas szintű, szakmai vállalkozási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkező szakemberek képzése.
Felvételi feltételek:
 jó általános iskolai tanulmányi eredmény,
 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
 egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.

30

A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.
A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető.
Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. 10 óra
Pótló írásbeli felvételi nap: 2018. január 25. 14 óra
A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2018. március 2. és 5-6. (Csak a magyar-német két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnáziumi képzésbe jelentkezők számára. A felvételi pontos időpontjáról postai úton tájékoztatjuk a
jelentkezőket)
Pályaalkalmassági vizsgálat: 2018. március 3. 8 óra (Csak a vendéglátóipari szakgimnáziumba jelentkezők számára.)
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Étkezési lehetőség: Krúdy étterem
Nyitott kapuk napja a turisztikai szakgimnáziumba jelentkezők számára: 2017. november 21. 15 óra
Nyitott kapuk napja a vendéglátóipari szakgimnáziumba jelentkezők számára: 2017. november 22. 15 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző iskolája, aula
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SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
Szakképesítés megnevezése: szakács (OKJ 34 811 04)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
I. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0521

I. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0522

Szakképesítés megnevezése: pincér (OKJ 34 811 03)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
I. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0523

I. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0524

Szakképesítés megnevezése: cukrász (OKJ 34 811 01)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
I. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0525

Tanulóink már a 9. évfolyamon ismerkednek választott szakmájukkal. A szakmai képzés szakács, cukrász és
pincér szakmákban folyik az Országos Képzési Jegyzékben előírtak szerint. A képzési idő 3 tanév. Az első évfolyamon a gyakorlati képzésre az iskolánk tanműhelyeiben kerül sor. A második évfolyamtól kezdve tanulóinknak
- az illetékes szakmai kamara jóváhagyásával - tanulószerződést kell kötni azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknél
a szakmai gyakorlati képzésük folytatódik. Az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30-70%. Iskolai rendszerű
képzésben összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni: a 9. és a 10. évfolyamot követően 140 -140 órát.
A szakács szakma tanulói a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülhetnek.
Felvételi feltételek:
- Az adott szakképesítésre csak olyan tanuló vehető fel, aki az adott szakmai és vizsgakövetelményekben előírt
egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
A felvételi pontok számítása:
A tanulmányi eredmények alapján megszerezhető maximum pont 50, ami a 7. osztály év végi és a 8. osztály
félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege.
Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása: ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy
értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
Pályaalkalmassági vizsgálat: 2018. március 3. 8 óra
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Étkezési lehetőség: Krúdy étterem
Nyitott kapuk napja: 2017. november 22. 15 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző iskolája, aula
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SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM
Részszakképesítés megnevezése: konyhai kisegítő (OKJ 21 811 01)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Tagozatkód: 0526
- Kiscsoportos (8-10 fős) tanulói létszám
- Elméleti képzési idő aránya:30%
- Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
Betöltött 15. életév
Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek

Bejcziné Mosolits Erika
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS
SZAKGIMNÁZIUMA
Cím: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24. Tel.: 96/427-244
E-mail: mora@moraferenciskola.hu, honlap: www.moraferenciskola.hu
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Csengeri Mária
Fogadóóra: szerda 14:00-15:00 (előzetes telefonos egyeztetés szükséges)
Pályaválasztási felelős: Nyitrainé Heim Judit
Fogadóóra: hétfő 14:00-15:00 (előzetes telefonos egyeztetés szükséges)
Telefonszám: +36 96 427 244
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Sport ágazati szakgimnázium
(angol vagy német)
Oktatás szakmacsoport
Fitness-wellness instruktor
Nyomdaipar ágazati szakgimnázium
(angol vagy német)
Nyomdaipar szakmacsoport
Kiadványszerkesztő technikus

Képzési
idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozatkód

4+1 év

32

1

1101

4+1 év

32

1

1102

A 44 éves Móra-iskola a XXI. századi kihívásokhoz alkalmazkodva szeretné a szülők és a pályaválasztás előtt álló
nyolcadikosok igényeit úgy kielégíteni, hogy a gyors ütemben fejlődő szűkebb és tágabb társadalmi környezet
elvárásainak megfeleljenek.
Mindkét ágazati szakgimnáziumi osztály célja a 9-12. évfolyamon a sikeres közismereti és szakmai ágazati
érettségi vizsga előkészítése, majd a 13. évfolyamon az eredményes szakmai vizsgára való felkészítés.
Az intézmény infrastruktúrája lehetővé teszi korszerű ismeretek elsajátítását, az élethosszig tartó tanulás és más
képességek fejlesztését a tanórákon és azokon kívül is. A 25 méteres feszített víztükrű uszoda és sporteszközökkel
kiválóan felszerelt tornacsarnok a sportos-egészséges életmód elsajátítását szolgálja. Az informatikaoktatás az
ECDL vizsga letételét segíti.
Kiemelt fontosságú a gondoskodó osztályfőnöki munka, mely a nevelési célok megvalósítását, a személyiségfejlesztést, a közösségek formálását szolgálja. A mórás diákok számos kulturális programba kapcsolódnak be:
Könyvszalon, Operakaland, színház-, kiállítás-látogatás, tanulmányi kirándulások, iskolaújság szerkesztése, énekkar, Diákönkormányzat. A tananyaghoz kapcsolódó, az általános műveltséghez tartozó ismeretek feldolgozása
projektnapokon történik.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Étkezési lehetőség: A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma menzáján.
Az iskoláról és a felvételi eljárás részleteiről bővebb információk az intézmény honlapján olvashatók:
www.moraferenciskola.hu
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Sport ágazati szakgimnáziumi osztály (4+1 év)
Tagozatkód: 1101
Felvehető tanulók száma: 32 fő
Idegen nyelv: német vagy angol
A képzés feladata:
A sport-szakgimnáziumi osztály feladata az élsportra való felkészítés mellett a piacképes szakmai képzés, a
felsőfokú tanulmányok előkészítése. Kiemelten kezelt sportágak: úszás, kajak-kenu, torna, atlétika, jégkorong,
kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda, cselgáncs, ökölvívás.
A képzés felépítése:
A sport-szakgimnáziumi osztály célja, hogy 9-12. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi vizsgára,
sportszakmai alapozással. Az iskola tanrendje kialakításakor figyelembe veszi az edzési időket, edzőtáborokat, a
versenyek beosztását. Egyéni, kiscsoportos konzultációk, rugalmas időbeosztás segíti az élsportolókat.
A képzés részeként informatikai ismeretek biztosítják a sikeres ECDL vizsga letételét. A közismereti tantárgyak
mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat (Edzéselmélet, Gimnasztika, Terhelésélettan, Anatómiai
ismeretek) is tanulnak a tanulók, elsajátítják a sporthoz köthető masszázs alapjait, így a 12. évfolyam végén az
érettségi bizonyítvánnyal együtt Regeneráló balneoterápiás masszőr (OKJ 51 726 01) szakképesítést kapnak. Az
érettségi vizsgát tett tanulók a 13. szakképző évfolyamon továbbtanulhatnak, 1 év alatt Fitness-wellness instruktor
(OKJ 54 813 01) szakképesítést szerezhetnek. Idegen nyelvként az angol vagy a német nyelv választható.
Felvételi tájékoztató:
A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:
-

50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményei (magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv és testnevelés) – hozott pontok

-

100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) nyújtott teljesítmény
alapján – szerzett pontok

-

A sport-szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel a sportegészségügyi és
fizikai képességfelmérési-vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző.
Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a
96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat. A fizikai képességfelmérés részletes anyaga az iskola honlapján megtalálható.

-

A 2018. márciusban tartandó felvételi elbeszélgetés témája: az érdeklődési körrel, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos.

-

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények
szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek: www.moraferenciskola.hu

-

A tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontok összesítése alapján történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény dönti el. A központi írásbeli vizsgán
az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számít kétszeresen.

-

A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10:00 órától, akadályoztatás esetén pótló
írásbeli vizsga: január 25. (csütörtök) 14:00 órától.
A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2017. december 8-ig.
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Kiadványszerkesztő technikus szakgimnáziumi osztály (4+1 év)
Tagozatkód: 1102
Felvehető tanulók száma: 32 fő
Idegen nyelv: német vagy angol
A képzés feladata:
A kiadványszerkesztő technikus szakgimnáziumi osztály célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakgimnáziumi
érettségi vizsgára, a szakmai vizsgára, olyan szakmai alapokat adjon, amellyel sikeresen lehet megjelenni a munkaerőpiacon vagy a felsőoktatásban.
A képzés felépítése:
A közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak a tanulók, így a 12. évfolyam végén az érettségi bizonyítvánnyal együtt Digitális nyomóforma készítő (OKJ 51 213 07) szakképesítést
is kapnak. Az érettségi vizsgát tett tanulók a 13. szakképző évfolyamon továbbtanulhatnak, 1 év alatt Kiadványszerkesztő technikus (OKJ 54 213 06) szakképesítést szerezhetnek.
A szakmai órákon a diákok többek között megtanulják: a nyomdai és tipográfiai alapismereteket, színtani alapokat, képszerkesztést, képkezelő programok működését, kezelését. Jártasságot szereznek az újságszerkesztés formai
vonatkozásában, képessé válnak kiadványok megtervezésére, készítésére, honlapok megalkotására, arculattervezésre. Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytatnak a helyi médiumoknál és a környező nyomdáknál, tanulmányi kirándulásokon vesznek részt a szakmához kapcsolódó helyeken. Az intézmény a képzés részeként informatikai ismereteket biztosít a sikeres ECDL vizsga letételéhez. Idegen nyelvként az angol vagy a
német nyelv választható.
Felvételi tájékoztató:
A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:
-

50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményeit (magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv, informatika) – hozott pontok

-

100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) nyújtott teljesítmény
alapján – szerzett pontok

-

A kiadványszerkesztői szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az
egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a
96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat.

-

A 2018. márciusban tartandó felvételi elbeszélgetés témája: az érdeklődési körrel, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos.

-

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények
szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek: www.moraferenciskola.hu

-

A tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontok összesítése alapján történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény dönti el. A központi írásbeli vizsgán
az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számít kétszeresen.

-

A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10:00 órától, akadályoztatás esetén pótló
írásbeli vizsga: január 25. (csütörtök) 14:00 órától.
A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2017. december 8-ig.
Nyitott kapuk napja: 2017. november 30. (csütörtök) 09:00-12:00 óra és 16:00 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma aulája és szaktantermei

Csengeri Mária
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC PÁLFFY MIKLÓS KERESKEDELMI ÉS LOGISZTIKAI
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
9023 Győr, Földes Gábor utca 34–36. Tel.:96/516-716, fax: 96/516-713
E-mail: kereskedelmi@palffy.hu
OM azonosító: 203038
Feladatellátási hely azonosító: 004

Tagintézmény-vezető: Leszkovich György
Fogadóóra: hétfő 10:00-11:00 óra
Pályaválasztási felelős: Horváthné Csonka Gabriella tagintézmény-vezető helyettes
Fogadóóra: szerda 13:00-15:30 óra és csütörtök 10:00-12:00 óra
(telefonon történő előzetes egyeztetés alapján más időpont is lehetséges +36 965 16 722)

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A 2018/2019-es tanévben 3 szakgimnáziumi osztály indítását tervezzük:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Idegen nyelvi előkészítő évfolyamra épülő
képzés
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
ágazat
(I. idegen nyelv: angol)
Idegen nyelvi előkészítő évfolyamra épülő
képzés
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
ágazat
(I. idegen nyelv: német)
Általános tantervű képzés
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
ágazat
(idegen nyelv: angol vagy német)
Általános tantervű képzés
Kereskedelem ágazat
(idegen nyelv: angol vagy német)

Képzési
idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozat-kód

5 +1év

16 fő

0,5

0401

5 + 1 év

16 fő

0,5

0402

4+1 év

32 fő

1

0411

4+ 1 év

32 fő

1

0412
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Nyelvi előkészítő évfolyam (5+1 év)
I. idegen nyelv: angol
I. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0401
Tagozatkód:0402

Ebben az osztálytípusban a tanulók az előkészítő évfolyamon magas óraszámban tanulják az I. idegen nyelvet, és
megkezdik a II. idegen nyelv tanulását is. Az idegen nyelvek mellett kiemelt szerepet kap az informatika oktatása is.
A nyelvi előkészítő évfolyamot követő tanévtől a tanulók a Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban készülnek az érettségi vizsgára, ahol a közismereti tárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak, így a 12. évfolyam végén az érettségi bizonyítvánnyal együtt Vámügyintéző és Pénzügyi ügyintéző szakképesítést kapnak.
Ebben az osztálytípusban a tanulók a teljes képzési idő alatt 2 idegen nyelvet tanulnak.
Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző szakképesítést szerezhetnek.
Általános tantervű képzés (4+1 év)
Tagozatkód: 0411
A 9-12. évfolyamon közismereti és szakmai előkészítő képzés folyik a Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban. A 4 év során a tanulók kiemelt óraszámban sajátítják el a választott idegen nyelvet (angolt vagy
németet). Az érettségi bizonyítvánnyal együtt Vámügyintéző és Pénzügyi ügyintéző szakképesítés szerezhető.
Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző szakképesítést kaphatnak.
Általános tantervű képzés (4+1 év)
Tagozatkód: 0412
A 9-12. évfolyamon közismereti és szakmai előkészítő képzés folyik a Kereskedelem ágazatban. A 4 év során a
tanulók kiemelt óraszámban sajátítják el a választott idegen nyelvet (angolt vagy németet). Az érettségi bizonyítvánnyal együtt Eladó szakképesítés szerezhető.
Az érettségi vizsgát követően, a szakképző évfolyamon a tanulók 1 év alatt választásuk alapján Kereskedő vagy
Kereskedelmi képviselő szakképesítést kaphatnak. Konkrét szakképesítést csak a 12. évfolyamon kell választani.
Tanulóink minden szakgimnáziumi tagozaton kötelező jelleggel tesznek érettségit szakmai előkészítő tantárgyból, ez a megszerezhető szakképesítés feltétele.
Az érettségi bizonyítvánnyal egyidőben megszerezhető szakképesítések:
Pénzügyi ügyintéző (rész-szakképesítés) 51344 04
A munkaterület rövid leírása:
közreműködik a vállalati pénzügyi folyamatok végrehajtásában
a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással kapcsolatos nyilvántartásait vezeti
közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában
kezeli a pénzügyekkel kapcsolatos iratanyagokat
Vámügyintéző 51 344 03
A munkaterület rövid leírása:
az Európai Közösségen belüli és kívüli országokkal folytatott áruforgalommal kapcsolatos intézkedéseket hajt végre
kezeli az előbbihez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és iratanyagokat
kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveivel
közreműködik az eljárások, valamint a hatóság által lefolytatott és végrehajtott vizsgálatok, ellenőrzések lebonyolításában
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Eladó 34 341 01
A munkaterület rövid leírása:
kiszolgálja, tájékoztatja a vevőket
átveszi az árut, gondoskodik annak raktározásáról
előkészíti értékesítésre az árut
értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el
betartja a kereskedelmi egység működtetésével kapcsolatos szabályokat
A szakképzési évfolyamon oktatott szakmák:
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11
A munkaterület rövid leírása:
tervezi és lebonyolítja a logisztikai folyamatokat
kiválasztja a legalkalmasabb fuvarozási módot
útvonalat tervez
kapcsolatot tart különböző hatóságokkal, szervekkel
fuvarozási kárügyeket intéz
tervezi és lebonyolítja a készletezési folyamatokat
Kereskedő 54 341 01
A munkaterület rövid leírása:
irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését
nyilvántartásokat vezet, adatokat szolgáltat központnak, tulajdonosoknak, hatóságoknak, szerveknek
vállalkozást hoz létre, működtet
Marketing tevékenységet, piackutatást végez
E-kereskedelmi tevékenységet folytat
Kereskedelmi képviselő 54 341 02
A munkaterület rövid leírása:
kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz
különböző árukat és szolgáltatásokat ad el
cégképviseletet lát el a kereskedelmi ügyletekben
piackutatási tevékenységet végez
folyamatos üzleti kapcsolatot tart fenn a vevőkkel

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A felvételi eljárás során, egy pontrendszer alapján rangsoroljuk az egyes tanulmányi területekre jelentkező tanulókat.
A felvételi eljárásban megszerezhető maximális pontszám: 200 pont, amelyből
max. 100 pont az általános iskolai eredmények alapján érhető el,
további max. 100 pont a felvételi vizsga során szerezhető.
Az általános iskolai tanulmányi eredmények közül az 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatokat
vesszük figyelembe a következő tantárgyakból:
 magyar nyelv,
 irodalom,
 matematika,
 idegen nyelv,
 történelem.
A felvételi vizsga: központi írásbeli vizsga.
A központi vizsgán a tanulóknak központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapot kell kitölteniük.
A vizsga időpontja: 2018. január 20. 10 óra. (Pótfelvételi időpontja: 2018. január 25. 14 óra.)
A központi írásbeli vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2017. december 8-ig!
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A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges, egyéni kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt.
A tanulónak szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.
(A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatnál kizáró okok: a súlyos orthopédiai, kardiológiai, pulmonológiai, neurológiai, audiológiai betegségek; továbbá a kifejezett, beszédhiba; a rossz, nem korrigált/ korrigálható
látásélesség, egyensúlyban nem tartható, súlyos bőrbetegségek. Egyéni elbírálás szerint, a későbbi szakmai orientáció meghatározása mellett lehetőség van az epilepsziás megbetegedésben szenvedők, a színtévesztők alkalmasítására is. A felmerülő kérdésekre az 516-729–s telefonon keddtől péntekig 8,00-16,00 között ad tájékoztatást az
iskola-egészségügyi szolgálat.)
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban biztosítjuk nem kollégista tanulóinknak az ellátást.
Iskolánkról folyamatosan időszerű információkhoz jut a www.palffy.hu honlapunkon.
Nyitott kapuk napjai: 2017. november 14. (kedd) és november 15. (szerda) 15 óra.
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SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
A 2018/2019. tanévben indítható osztályok száma: 2 osztály (56 fő).
Szakma megnevezése
eladó
(idegen nyelv: angol vagy német)

Képzési idő

Felvehető
létszám

3 év + 2 év

56 fő

Osztályszám
2

Tagozatkód
0421

Az iskolában megszerezhető szakképesítés a Kereskedelem ágazatban: eladó, mely végzettség valamennyi kereskedelmi szakmában (élelmiszer- és vegyiáru-eladó, ruházati eladó, műszakicikk eladó, bútor- és lakástextil eladó stb.) elfogadott szakképesítést ad.
Az eladó szakképesítés hiányszakmának minősül, ezért tanulóink Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülnek.
A szakmai bizonyítvány megszerzését követő 2. év végén a tanulók érettségi bizonyítványt szerezhetnek.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A felvételi eljárás során az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a szakközépiskolába jelentkezőket, így azoknak a tanulóknak, akik csak a szakközépiskolába jelentkeznek, nem kell részt venniük a felvételi
vizsgán.
Az általános iskolai eredmények közül az 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatokat vesszük
figyelembe a következő tantárgyakból:
 magyar nyelv,
 irodalom,
 matematika,
 idegen nyelv,
 történelem.
A tanulónak szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.
(A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatnál kizáró okok: a súlyos orthopédiai, kardiológiai, pulmonológiai, neurológiai, audiológiai betegségek; továbbá a kifejezett, beszédhiba; a rossz, nem korrigált/ korrigálható
látásélesség, egyensúlyban nem tartható, súlyos bőrbetegségek. Egyéni elbírálás szerint, a későbbi szakmai orientáció meghatározása mellett lehetőség van az epilepsziás megbetegedésben szenvedők, a színtévesztők alkalmasítására is. A felmerülő kérdésekre az 516-729–s telefonon keddtől péntekig 8,00-16,00 között ad tájékoztatást az
iskola-egészségügyi szolgálat.)
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban biztosítjuk nem kollégista tanulóinknak az ellátást.
Iskolánkról folyamatosan időszerű információkhoz jut a www.palffy.hu honlapunkon.
Nyitott kapuk napjai: 2017. november 14. (kedd) és november 15. (szerda) 15 óra.

Leszkovich György
tagintézmény-vezető
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Cím: 9024 Győr, Cuha utca 2. Tel.: 96/332-855
E-mail: titkarsag@szentgyorgyi.hu
OM azonosító: 203038

Tagintézmény-vezető: Pákozdi Magdolna
Fogadóóra: csütörtök 14:30-15:00
Telefonszám: +36 96 332 573
A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Egészségügyi szakgimnázium – általános ápolási és egészségügyi asszisztens (OKJ-szám: 52
720 01), gyakorló ápoló
Egészségügyi szakgimnázium – általános ápolási és egészségügyi asszisztens (OKJ-szám: 52
720 01), gyakorló mentőápoló
Szociális szakközépiskola – szociális gondozó
és ápoló

Képzési
idő
4 év (+ 1
év ráépülés)
4 év (+ 1
év ráépülés)

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozatkód

30 fő

1

1011

30 fő

1

1013

3 év + 2 év

26 fő

1

1012

Iskolánk fontos szerepet tölt be a nyugat-dunántúli régió közoktatásában, hiszen minőségileg megfelelő felkészültségű alap- és középfokú végzettségű szociális és egészségügyi szakembert képezünk, valamint az arra képes és
motivált tanulókat felkészítjük arra, hogy eredményesen vegyenek részt a szakirányú felsőoktatásban.
Célunk, hogy egy, a szakmai teljesítményt értékelni tudó, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő követelményeket támasztó iskolában professzionális tudáshoz, végzettséghez segítsük azokat:
-

akik elhivatottságot éreznek arra, hogy az egészségügyi és szociális pályát válasszák hivatásul,
akik kellő kreativitást és tudásvágyat éreznek magukban ahhoz, hogy intézményünkben képezzék tovább
magukat.

A nálunk végzett tanulók elhelyezkedési lehetőségei kedvezőek, az általunk kiadott szakképesítések a munkaerőpiacon keresettek.
Kollégiumi férőhelyet, elhelyezést tudunk biztosítani.
Szeretettel várjuk a más megyékből érkező jelentkezőket is.
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT - egészségügy szakmacsoport - 52 720 01 OKJ számú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (30 fő)
Tagozatkód: 1011
Egészségügyi szakgimnázium – 4 évfolyamos szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv,
egészségügyi ágazati oktatás (+ 1 évfolyam szakképzés)
Indítható osztályok száma: 1 osztály (30 fő).
Felvételi feltételek:
Központi írásbeli
50%
Hozott pontszámok
50%
(Az 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, történelem és természetismeret/biológia tantárgyakból.)
Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli vizsgán elért eredmény dönti el.
A központi írásbelin az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszámát számítjuk
kétszeresen. A hozott pontok számításánál értékelés alóli felmentés esetén a természetismeret/biológia tantárgy
eredményét számítjuk kétszeresen.
A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető.
A 9. évfolyamra jelentkezés feltétele a jogszabályban meghatározott előírásoknak, egészségügyi követelményeknek való megfelelés.
Az egészségügyi szakgimnázium képzési szerkezete:
A 9–12. évfolyamon szakképzési kerettanterv alapján folyik a képzés, a 12. évfolyam egészségügyi szakgimnáziumi érettségivel zárul: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens OKJ-szám: 52 720 01
A 13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
 gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02),
 gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 54 723 03).
Ráépülés a 14. évfolyamon:
 ápoló (OKJ 55 723 01),
 csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 55 723 02).
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20., 10.00 (a pótfelvételi időpontja: 2018. január 25.,
14.00).
A központi írásbeli vizsgára a tanulónak külön jelentkeznie kell 2017. december 8-áig.
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EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT - egészségügy szakmacsoport - 52 720 01 OKJ számú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (30 fő)
Tagozatkód: 1013
Egészségügyi szakgimnázium – 4 évfolyamos szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv,
egészségügyi ágazati oktatás (+ 1 évfolyam szakképzés)
Indítható osztályok száma: 1 osztály (30 fő).
Felvételi feltételek:
Központi írásbeli
50%
Hozott pontszámok
50%
(Az 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, történelem és természetismeret/biológia tantárgyakból.)
Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli vizsgán elért eredmény dönti el.
A központi írásbelin az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszámát számítjuk
kétszeresen. A hozott pontok számításánál értékelés alóli felmentés esetén a természetismeret/biológia tantárgy
eredményét számítjuk kétszeresen.
A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető.
A 9. évfolyamra jelentkezés feltétele a jogszabályban meghatározott előírásoknak, egészségügyi követelményeknek való megfelelés.
Az egészségügyi szakgimnázium képzési szerkezete:
A 9–12. évfolyamon szakképzési kerettanterv alapján folyik a képzés, a 12. évfolyam egészségügyi szakgimnáziumi érettségivel zárul: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens OKJ-szám: 52 720 01
A 13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
 gyakorló mentőápoló (OKJ 54 723 01).
Ráépülés a 14. évfolyamon:
 mentőápoló (OKJ 55 723 11).
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. 10.00 (a pótfelvételi időpontja: 2018. január 25. 14.00).
A központi írásbeli vizsgára a tanulónak külön jelentkeznie kell 2017. december 8-áig.
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SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
Tagozatkód: 1012
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT – 34 762 01 OKJ számú szociális gondozó és
ápoló (26 fő)
Szociális gondozó és ápoló szakközépiskola – 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés + 2 évfolyamos érettségire felkészítő, közismereti képzés
Indítható osztályok száma: 1 osztály (26 fő).
A szociális gondozó és ápoló szakközépiskola képzési szerkezete:
A 9–11. szakképzési évfolyamon párhuzamosan zajlik a szakmai képzés és a közismereti tananyag feldolgozása.
Kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelvi képzésre. A gyakorlati oktatás a 9. évfolyamon az iskola demonstrációs termeiben zajlik, majd a 10. évfolyamtól egészségügyi és szociális intézményekben.
A képzés szakmai vizsgával zárul, a megszerezhető OKJ-s szakképesítés: szociális gondozó és ápoló.
A 12-13. évfolyamon közismereti képzés folyik, amely érettségi vizsgával zárul.
Felvételi feltételek:
Az 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, történelem és természetismeret/biológia tantárgyakból.
Pontazonosság esetén a sorrendet a 8. osztály félévi eredménye dönti el.
A hozott pontok számításánál az egyik tantárgyból értékelés alóli felmentett tanuló esetén a természetismeret/biológia tantárgy eredményét számítjuk kétszeresen.
A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető.
A 9. évfolyamra jelentkezés feltétele a jogszabályban meghatározott előírásoknak, egészségügyi követelményeknek való megfelelés.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Étkezési lehetőség: a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolában biztosított.
Nyitott kapuk napjai: 2017. november 15. 15:00 óra és 2017. november 20. 15 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, aula

Pákozdi Magdolna
tagintézmény-vezető
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