KÖZÉPISKOLA ÉS TAGOZATKÓDOK A 2018/2019. TANÉVRE
A gimnáziumba és a szakgimnáziumba felvételiző tanulóknak szükséges a központi
írásbeli vizsga megléte, kivéve az AUDI Hungária Általános Művelődési Központba,
a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémiára, a Veres Péter Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskolába, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumába, a GYMSZC Gábor
László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába, illetve a Forrás
Waldorf Gimnáziumba jelentkezőknek.
Segítségképpen készítettünk egy tájékoztató jellegű összeállítást az iskolák adatairól és
képzéseiről. Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni, ezért
tisztelettel kérjük Önöket, hogy a jelentkezési lap kitöltéséhez, illetve bővebb
információkért keressék fel a középfokú iskolák honlapját!
Felhívjuk az érintett szülők figyelmét, hogy vannak olyan tagozatok, ahol az SNI-s,
illetve a BTMN-es tanulókat nem fogadják!
A középiskolák OM azonosító kódja, neve, címe, honlapcíme, feladatellátási hely
kódja és a 2018/19. tanévben indítható képzések tagozatkódjai:
OM: 030712
Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola,
Gimnázium és Kollégium
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.
honlapcím: www.aporisk.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület
választható id.nyelv
egyéb
0004

4 év

gimnáziumi kerettanterv

1.
angol/német

2.
angol/ német/
francia/spanyol

OM: 201656
Audi Hungaria Általános Művelődési Központ
9026 Győr, Bácsai út 55.
honlapcím: www.audischule.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület választható id.nyelv
0001

1+4 év

1 nyelvi elők.(német)+gimn.

1.
német

2.
angol

OM: 030698
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.
honlapcím: www.czuczor.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület választható id.nyelv
0004

4 év

gimnáziumi kerettanterv

1. angol
v. német

2.
angol/ német/
francia/ olasz

hittan, tanórán
kívül orosz
nyelv

egyéb
német nemzetiségi
nevelés-oktatás

egyéb
kötelező
hittan

OM: 200868
Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma
9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
honlapcím: www.fmla.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület választható id.nyelv
0001

4+1 év

gimn.+1 nyelvi elők.(angol)

0002

4+1 év

gimn.+1 nyelvi elők.(angol)

1.
angol
1.
angol

labdarúgás
sporteü.alk.
futsal
sporteü.alk.

2.
német
2.
német

OM: 101503
Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
9027 Győr, Balassi u. 1.
honlapcím: www.forraswaldorf.hu
feladatellátási hely kódja: 004
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület választható id.nyelv
0005

5 év

alternatív, művészeti

1.
angol

2.
német

egyéb

egyéb
műv. képesség,
készség

OM: 202971
Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
9024 Győr, Répce u. 2.
honlapcím: www.kmamk.mfgyor.hu
feladatellátási hely kódja: 001
Szakgimnázium:
képzési
képzés típ., tanulmányi
tagozatkód
választható i.nyelv
egyéb
idő
terület
1001

4+1 év

szakgimnázium, képző- és
iparműv. program- és
projektszervező

1002

4+1 év

szakgimnázium, képző- és
iparműv. program- és
projektszervező

angol

német

1003

4+1 év

szakgimnázium, képző- és
iparműv. program- és
projektszervező

angol

német

angol

német

+1 év szakk:divatés stílustervező
műv. képesség,
készség,eü.alkalm.
+1 év szakképz.:
ötvös, fémműves
műv. képesség,
készség,eü.alkalm
+1 év szakképzés:
üvegműves
műv. képesség,
készség,eü.alkalm

OM: 202971
Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
9024 Győr, Répce u. 2.
honlapcím: www.kmamk.mfgyor.hu
feladatellátási hely kódja: 001
Szakközépiskola:
képzési
képzés típ., tanulmányi
tagozatkód
egyéb
választható i.nyelv
idő
terület
2001

3+2 év

2002

3+2 év

2003

3+2 év

3 év szakképzés+2 év
éretts. felk, népi kézműves
(faműves, fajátékk)
3 év szakképzés+2 év
éretts. felk, népi
kézműves, (fazekas)
3 év szakképzés+2 év
éretts. felk, népi kézműves
(népi bőrműves)

angol

német

műv. képesség,
készség,eü.alkalm

angol

német

műv. képesség,
készség,eü.alkalm

angol

német

műv. képesség,
készség,eü.alkalm

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
honlapcím: www.lukacssuli.hu
feladatellátási hely kódja: 002
Szakgimnázium:
választható id.nyelv
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület
egyéb
1.
2.
0710

4 év

0711

4 év

0712

4 év

0713

4 év

0714

4 év

0715

4 év

szakgimnázium
gyártósori gépész
szakgimnázium
gyártósori gépész
szakgimnázium, villamos ber.
szerelő és üzemeltető
szakgimnázium, kerékpárszer.
és ép.-és anyagmozg.gép kez.
szakgimnázium,
elektronikai műszerész
szakgimnázium,
épületgépészeti előkészítő

angol

egészségügyi
alkalmasság

német

egészségügyi
alkalmasság

angol/
német

egészségügyi
alkalmasság

angol/
német

egészségügyi
alkalmasság

angol/
német

egészségügyi
alkalmasság

angol/
német

egészségügyi
alkalmasság

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
honlapcím: www.lukacssuli.hu
feladatellátási hely kódja: 002
Szakközépiskola:
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület
0721

3+2 év

0722

3+2 év

0723

3+2 év

0724

3+2 év

0725

3+2 év

0726

3+2 év

0727

3+2 év

0728

3+2 év

0729

3+2 év

0730

3+2 év

0731

3+2 év

0732

3+2 év

3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
autógyártó
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
járműipari fémalkatrész gyártó
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
gépi forgácsoló
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
járműfényező
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
karosszérialakatos
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
szerszámkészítő
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
hegesztő
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
épület- és szerkezetlakatos
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
ipari gépész
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
víz-, csatorna- és közmű- rendszersz.
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
közp.fűtés- és gázhálózat rendszersz.
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
műanyagfeldolgozó

választható id.nyelv
1.

2.

német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma
9021 Győr, Szent István út 1.
honlapcím: www.hildszki.hu
feladatellátási hely kódja: 010
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület választható id.nyelv
0401

4+1 év

szakgimn.+1 nyelvi elők.(angol)
digitális műszaki rajzoló és építő- és
anyagmozgató gépkezelő

1.
angol

0402

4+1 év

szakgimn.+1 nyelvi elők.(német)
digitális műszaki rajzoló és építő- és
anyagmozgató gépkezelő

1.
német

0411

4 év

szakgimnázium
digitális műszaki rajzoló és építő- és
anyagmozgató gépkezelő

1. angol/
német

egyéb
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság

egyéb
egészségü.alk.
további szakk.:
szaktechnikus
egészségü.alk.
további szakk.:
szaktechnikus
egészségü.alk.
további szakk.:
szaktechnikus

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari
Szakközépiskolája és Kollégiuma
9021 Győr, Szent István út 7.
honlapcím: www.jaisz.hu
feladatellátási hely kódja: 003
Szakgimnázium:
képzési
képzés típ., tanulmányi
tagozatkód
idő
terület

és

Informatikai

választható id.nyelv
1.

4 év

0612

1+4 év

0613

1+4 év

0614

1+4 év

szakgimn.,1 év angol nyelvi elők.,
irodai informatikus

angol

0615

1+4 év

szakgimn.,1 év német nyelvi elők.,
irodai informatikus

német

0616

4 év

szakgimn., irodai informatikus

angol

0617

4 év

szakgimn., irodai informatikus

német

0618

4 év

szakgimn., gyártósori gépész

angol

0619

4 év

szakgimn., gyártósori gépész

német

szakgimn., irodai informatikus

egyéb

2.

0611

+1 év: szoftverfejl.

angol

szakgimn.,1 év angol nyelvi elők.,
irodai informatikus
szakgimn.,1 év német nyelvi elők.,
irodai informatikus

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám
Szakközépiskolája
9024 Győr, Ikva u. 70.
honlapcím: www.pagisz.hu
feladatellátási hely kódja: 006
Szakgimnázium:

Szakgimnáziuma,

+1 év: inform.
rendszerüzem.
+1 év: gazdasági
informatikus
magyar-angol két
tannyelvű, CAD-CAM
informatikus
magyar-német két
tannyelvű CAD-CAM
informatikus
+1 év: CAD-CAM
informatikus
+1 év: CAD-CAM
informatikus
+1 év:
gépgyártástechnológiai
technikus
+1 év:
gépgyártástechnológiai
technikus

angol
német

Géza

tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület

Ipari

Szakgimnáziuma

választható i.nyelv
1.

0810

4 év

szakgimn., PLC programozó

angol/
német

0811

4 év

szakgimnázium, villamos
berendezés szerelő és üzemeltető

0812

4 év

szakgimn., PLC programozó

angol/
német
angol/
német

2.

és

egyéb
eü.alk.,+1év
erősáramú
elektrotechnikus
eü.alk.,+1 év
automat. techn.
eü.alk.,+1 év
elekronikai tech

Szakközépiskola:
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület választható id.nyelv
egyéb
1.
2.
angol/
egészségügyi
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
0813
3+2 év
villanyszerelő

német

alkalmasság

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
9024 Győr, Nádor tér 4.
honlapcím: www.muhelyiskola.hu
feladatellátási hely kódja: 013
Szakgimnázium:
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület
0211

4 év

0212

4 év

szakgimnázium, +1 év: faipari
technikus
szakgimnázium, +1 év:
útépítő- és fenntartó technikus

választható id.nyelv
1.

2.

egyéb

angol/
német

egészségügyi
alkalmasság

angol/
német

egészségügyi
alkalmasság

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
9024 Győr, Nádor tér 4.
honlapcím: www.muhelyiskola.hu
feladatellátási hely kódja: 013
Szakközépiskola:
választható

tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület

id.nyelv
1.

0221

3+2 év

0222

3+2 év

0223

3+2 év

0224

3+2 év

0225

3+2 év

0226

3+2 év

0227

3+2 év

3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
ács
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
asztalos
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
burkoló
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
festő, mázoló, tapétázó (pályaalkalm!)
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
kárpitos
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
kőműves
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
tetőfedő

egyéb

tagozatkód

2.

angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német

eü.alkalm.
ösztöndíj
eü.alkalm.
ösztöndíj
eü.alkalm.
ösztöndíj
eü.alkalm.
ösztöndíj
egészségügyi
alkalmasság
eü.alkalm.
ösztöndíj
egészségügyi
alkalmasság

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
honlapcím: www.bercsenyi-gyor.sulinet.hu
feladatellátási hely kódja: 014
Szakgimnázium:
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0101

4 év

0102

választható id.nyelv

egyéb

1.

2.

szakgimn., (rendészeti ág.)

angol

német

4 év

szakgimn., kézilabda sporto.
reg. balneoterápiás masszőr

angol

német

0103

4 év

angol

német

0104

4 év

angol

német

eü.a.,+1 év logisztikai és szállítm.üi.

0105

4 év

angol

német

eü.és p.alk.,+1 év

0106

4 év

angol

német

eü.alk.,+1 év közúti
közl. üzemvitel ellátó

0107

4 év

angol

német

eü.és p.alk.,+1 év légi
közl. üzemvitel ellátó

0108

4 év

szakgimn., sportosztály
reg. balneoterápiás masszőr
szakgimn., (közl.-száll.-log.)
vállalkozási ügyintéző
szakgimn., (közl.-száll.-log.)
váltókezelő
szakgimn., (közl.-száll.-log.)
ügyfélszolgálati ügyintéző
szakgimn., (közl.-száll.-log.)
ügyfélszolgálati ügyintéző
szakgimn.,(vill.ip.és elektr.)
PLC programozó

angol

német

eü.alk.,+1 év
közlekedésautomatikai
műszerész

eü.alk.,+1 év
közszolg.ügyintéző
eü.alk.,+1 év
kézil./vízil./jégk.
sportedzői
eü.alk.,+1 év
sportedzői /többféle/

vasútforg.szolgálatt.

OM: 203037
Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
honlapcím: www.bercsenyi-gyor.sulinet.hu
feladatellátási hely kódja: 014
Szakközépiskola:
választható id.nyelv
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület
egyéb
1.
2.
0109

3+2 év

0110

3+2 év

3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
motorkerékpár-szerelő
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
rendészeti őr

angol

német

angol

német

egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság

OM: 203038
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli
Szakgimnáziuma
9024 Győr, Bem tér 20-22.
honlapcím: www.barossgyor.hu
feladatellátási hely kódja: 002
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0211

1+4+1 év

0212

választható id.nyelv
1.

2.

szakgimn.+1 nyelvi elők.(angol)
pályázati-támogatási asszisztens

angol

német

1+4+1 év

szakgimn.+1 nyelvi elők.(német)
pályázati-támogatási asszisztens

német

angol

0213

4 év

angol/
német

0214

4 év

0215

4 év

szakgimnázium, pályázatitámogatási asszisztens
szakgimnázium, pályázatitámogatási asszisztens
szakgimnázium,
ügyfélszolgálati ügyintéző

egyéb

angol/
német

magyar-angol két tan.
+1 év szakk. pénzügyiszámviteli ügyintéző
magyar-német két tan.
+1 év szakk. pénzügyiszámviteli ügyintéző.
+1 év szakképzés:
pénzügyi-számviteli
ügyintéző
+1 év szakképzés:
vállalkozási és
bérügyintéző

angol/
német

+1 év szakképzés:
irodai titkár

OM: 203038
Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
9024 Győr, Cuha u. 2.
honlapcím: www.szentgyorgyi-gyor.sulinet.hu
feladatellátási hely kódja: 003
Szakgimnázium:
tagozatkód

képzési idő

1011

4 év

1013

4 év

képzés típ., tanulmányi terület

szakgimnázium, általános
ápolási és egészségügyi
asszisztens
szakgimnázium,
egészségügyi technikai
asszisztens

választható id.nyelv
1.

2.

egyéb

angol/
német

eü.alk.,+1 év
szakképzés gyakorló
ápoló, hiányszakma

angol/
német

eü.alk.,+1 év:
gyakorló
mentőápoló

Szakközépiskola:
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

1012

3+2 év

3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
szociális gondozó és ápoló

választható id.nyelv
1.

angol/
német

2.

egyéb
eü.alk.
hiányszakma

OM: 203038
Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
9023 Győr, Földes Gábor u. 34-36.
honlapcím: www.ujoldal.palffy.hu
feladatellátási hely kódja: 004
Szakgimnázium:
választható id.nyelv

tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0401

4+1 év

szakgimn.+1 nyelvi elők.(angol)
vámügyintéző és pénzügyi ügyi.

angol

német

0402

4+1 év

szakgimn.+1 nyelvi elők.(német)
vámügyintéző és pénzügyi ügyi.

német

angol

0411

4 év

szakgimnázium, vámügyintéző és
pénzügyi ügyintéző

angol/
német

0412

4 év

szakgimnázium, eladó

angol/
német

1.

2.

egyéb
eü.alk.,+1 év szakk.:
Logisztikai és
szállítm.ügyintéző
eü.alk.,+1 év szakk.:
Logisztikai és
szállítm.ügyintéző
eü.alk.,+1 év szakk.:
Logisztikai és
szállítm.ügyintéző
eü.alk.,+1 év szakk.:
Kereskedő vagy
Keresk. képviselő

Szakközépiskola:
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0421

3+2 év

3 év szakképz.+ 2 év érettségire
felk. eladó

választható id.nyelv
1.

2.

egyéb
eü.+p.alk.,ösztöndíj
hiányszakma

angol/
német

OM: 203038
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
9025 Győr, Kossuth Lajos út 7.
honlapcím: www.kliszi.hu
feladatellátási hely kódja: 007
Szakgimnázium:
választható id.nyelv

tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0110

4 év

0111

4 év

szakgimnázium,
szépségtanácsadó
szakgimnázium, férfi fodrászborbély

angol/
német
angol/
német

0112

4 év

szakgimnázium, óvodai dajka és
fogyatékkal élők gondozója

angol/
német

Szakközépiskola:
képzési
tagozatkód
idő
0120

3+2 év

0121

3+2 év

0122

3+2 év

képzés típ., tanulmányi

1.

2.

eü.alk.,+1 év szakk.:
Kozmetikus
eü.alk.,+1 év szakk.:
Fodrász
+1 év szakképzés.:
Pedagógiai- és
családs. munkatárs

választható id.nyelv

terület

1.

3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
villanyszerelő
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
elektronikai műszerész
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
női szabó

angol/
német
angol/
német
angol/
német

egyéb

2.

egyéb
eü.alk.,
hiányszakma
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság

OM: 203038
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája,
Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
9024 Győr, Örkény I. u. 8-10.
honlapcím: www.krudy.gyor.hu
feladatellátási hely kódja: 011
Gimnázium:
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0501

4 év

0502

választható id.nyelv

egyéb

1.

2.

gimnázium

angol

német

humán

4 év

gimnázium

angol

olasz

humán

0503

4 év

gimnázium

angol

német

reál

0504

1+4 év

gimnázium+1 nyelvi elők.(angol)

angol

német

magyar-angol két
tannyelvű

Szakgimnázium:
választható id.nyelv

tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0511

4+1 év

szakgimn.+1 nyelvi elők.(német)
szállodai recepciós

német

0512

4 év

német

0513

4 év

szakgimnázium, pincér
(pályaalkalmassági!)
szakgimnázium, pincér
(pályaalkalmassági!)

0514

4 év

0515

4 év

Szakközépiskola:
képzési
tagozatkód
idő
0521

3+2 év

0522

3+2 év

0523

3+2 év

0524

3+2 év

0525

3+2 év

szakgimnázium, szállodai
recepciós
szakgimnázium, szállodai
recepciós
képzés típ., tanulmányi
terület
3 év szakképz.+ 2 év éretts. felk.
szakács
3 év szakképz.+ 2 év éretts. felk.
szakács
3 év szakképz.+ 2 év éretts. felk.
pincér
3 év szakképz.+ 2 év éretts. felk.
pincér
3 év szakképz.+ 2 év éretts. felk.
cukrász

1.

2.

angol

angol

egyéb
magyar-német kétt.
+1 év szakk.:turiszt.
szervező és értékes.
eü.alk.,+1 év szakk.:
Vendéglátásszervező
+1 év szakképzés:
Vendéglátásszervező

angol

német

+1 év szakképzés:
turiszt. szerv. és ért.

német

angol

+1 év szakképzés:
idegenvezető

választható id.nyelv
1.

angol
német
német
angol
német

2.

egyéb
eü.alk.,pályaalk.
ösztöndíj,tanulószerz.
eü.alk.,pályaalk.
ösztöndíj,tanulószerz..
eü.-i és pályaalkalm.,
tanulószerződés
egészségügyi és
pályaalkalmasság
egészségügyi és
pályaalkalmasság

OM: 203038
Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.
honlapcím: www.moraferenciskola.hu
feladatellátási hely kódja: 019
Szakgimnázium:
választható id.nyelv

tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

1101

4 év

szakgimnázium, sport ágazat

angol/
német

sporteü. alk. +1 év
szakk.: fitnesswellness instruktor

4 év

szakgimnázium,
nyomdaipari ágazat

angol/
német

eü.és pályaalkalm.
+1 év szakk.:
kiadványszerkesztő
technikus

1102

1.

2.

egyéb

OM: 203038
Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
9022 Győr, Bisinger sétány 32.
honlapcím: www.deakgyor.hu
feladatellátási hely kódja: 016
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0310

4 év

0311

4 év

0312

4 év

0313

1+4 év

0314

1+4 év

szakgimnázium, pályázatitámogatási asszisztens
szakgimnázium, pályázatitámogatási asszisztens
szakgimnázium,emelt inform.,
pályázati-támogatási asszisztens
szakgimn.+1 nyelvi elők.(angol)
pályázati-támogatási asszisztens
szakgimn.+1 nyelvi elők.(angol)
emelt inform., pályázati-tám. assz

választható id.nyelv
1.

2.

egyéb
+1 év szakk.:Vállal.
és bérügyintéző
+1 év szakk.:Vállal.
és bérügyintéző
+1 év szakk.:Pénzü.számviteli ügyintéző
+1 év szakk.:Üzleti
szolgáltatási munkat.
+1 év szakk.:Üzleti
szolgáltatási munkat.

német
angol
angol
angol
angol

OM: 030724
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium
9022 Győr, Rákóczi F. u. 57.
honlapcím: www.gyorikonzi.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0011-0027

4 év

Részletek a honlapon

választható id.nyelv
1.

angol/
német

2.

egyéb
+2 év szakképzés

OM: 030725
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium
9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5.
honlapcím: www.tanceskepzo.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód

képzési idő

0011

4 év

0012

4 év

0021

4 év

0022

4 év

0023

4 év

képzés típ., tanulmányi terület
szakgimn., előadóműv. progr. és
projektsz., (művészeti képesség,
egészségügyi- és pályaalkalm.)
szakgimn., előadóműv. progr. és
projektsz., (művészeti képesség,
egészségügyi- és pályaalkalm.)
szakgimn., előadóműv. progr. és
projektsz., (művészeti képesség,
egészségügyi- és pályaalkalm.)
szakgimn., előadóműv. progr. és
projektsz., (művészeti képesség,
egészségügyi- és pályaalkalm.)
szakgimn., előadóműv. progr. és
projektsz., (művészeti képesség,
egészségügyi- és pályaalkalm.)

választható id.nyelv
1.

2.

egyéb

angol/
német

8/4 év Táncos II.
(klasszikus balett)

angol/
német

+1 évszak.:TáncosII.
(kortárs-modern)

angol/
német

+1 év szakképzés:
festő

angol/
német

+1 év szakképzés:
grafikus

angol/
német

+1 év szakképzés:
szobrász

OM: 030696
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
9021 Győr, Eötvös tér 1.
honlapcím: www.kazinczy.gyor.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0001

4 év

0002

választható id.nyelv

egyéb

1.

2.

gimnázium

angol

német

angol nyelvi emelt k.

4 év

gimnázium

német

angol

német nyelvi emelt

0005

1+4 év

gimnázium+1 nyelvi elők.(angol)

angol

német

angol nyelvi emelt k.

0006

1+4 év

gimnázium+1 nyelvi elők.(német)

német

angol

német nyelvi emelt

OM: 030697
Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium
9090 Pannonhalma, Várkerület 1.
honlapcím: www.phbences.hu/
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0001

4 év

gimnázium

választható id.nyelv
1.

2.

angol/
német

francia/
latin/olasz

egyéb
kötelező hittanokt.

OM: 030546
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
9025 Győr, Péterfy S. u. 2.
honlapcím: www.peterfy.hu
feladatellátási hely kódja: 001
választható id.nyelv

képzési

képzés típ., tanulmányi

idő

terület

1.

2.

0001

4 év

gimnázium

0002

4 év

gimnázium

0003

4 év

gimnázium

angol/
német
angol/
német
angol/
német

ang/ném/francia/
orosz/olasz
ang/ném/francia/
orosz/olasz
ang/ném/francia/
orosz/olasz

tagozatkód

egyéb

reál
általános
nyelvi

OM: 030549
Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
honlapcím: www.prohaszka.gyor.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0004

4 év

gimnázium

választható id.nyelv
1.

2.

angol/
német

német/
angol/latin

egyéb
angol/német emelt

OM: 030695
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
9021 Győr, Jókai u. 21.
honlapcím: www.revai.hu
feladatellátási hely kódja: 001
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0001

4 év

0002

választható id.nyelv

egyéb

1.

2.

gimnázium

angol

német

humán-angol

4 év

gimnázium

német

angol

humán-német

0003

4 év

gimnázium

angol

német

matemat.-angol

0004

4 év

gimnázium

német

angol

matemat.-német

0005

4 év

gimnázium

angol

német

fizika, info, matem.

0006

4 év

gimnázium

angol

német

biológia-kémia

0007

4+1 év

gimnázium+1 év Arany János
Tehetséggondozó Program

angol

német

angol, info, AJTP
tehetségbeválogatás

0008

1+4 év

gimnázium+1 nyelvi elők.(angol)

angol

német

angol, német

OM: 030531
Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
9028 Győr, Konini u. 2-4.
honlapcím: www.szkk-gyor.hu
feladatellátási hely kódja: 011
tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0001

4 év

gimnázium

választható id.nyelv
1.

2.

angol/
német

angol/
német

egyéb
emelt szintű
nyelvoktatás

OM: 030741
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
honlapcím: www.veresp-gyor.sulinet.hu
feladatellátási hely kódja: 001
Szakgimnázium:
választható id.nyelv

tagozatkód

képzési idő

képzés típ., tanulmányi terület

0011

4 év

szakgimnázium, állattartó
szakmunkás (eü. és pályaalkalm.)

angol/
német

Állattenyésztő és
állateü. technikus

0012

4 év

angol/
német

Mezőgazd. techn.

0013

4 év

angol/
német

Élelmiszeripari
technikus

0014

4 év

szakgimnázium, állattartó
szakmunkás (eü. és pályaalkalm.)
szakgimnázium, élelmiszeripari
higiéniai és minőségbiztosítási
munkatárs (eü. és pályaalkalm.)
szakgimnázium, élelmiszeripari
higiéniai és minőségbiztosítási
munkatárs (eü. és pályaalkalm.)

1.

egyéb

2.

+1 év szakk.:

+1 év szakk.:
+1 év szakk.:

+1 év szakk.:

angol/
német

Élelmiszeripari
analitikus techn.

Szakközépiskola:
tagozatkód képzési idő képzés típ., tanulmányi terület
0001

3+2 év

0002

3+2 év

0003

3+2 év

0004

3+2 év

0005

3+2 év

0006

3+2 év

0007

3+2 év

0008

3+2 év

3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
lovász
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
pék.
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
húsipari termékgyártó
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
dísznövénykertész
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
virágkötő és virágkereskedő
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
kisterm.élelm.előáll.,falusi vendégl
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
3 év szakképz.+ 2 év érettségire felk.
állattartó szakmunkás

választható id.nyelv
1.

angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német
angol/
német

2.

egyéb
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság

