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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@kliszui.hu 

OM azonosító: 203038 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető: Pályaválasztási felelős: 
Kaukerné Kovács Edit  Ferenczyné Takáts Katalin 
Fogadóóra: szerda, 9,00-10,00 Fogadóóra: kedd 10,00-12,00 

Telefon: 96/321-024 Telefon: 96/319-244-140 

A 2018/2019. tanévben induló osztályok: 

Megnevezés  
Képzési 

idő 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Osztály-

szám 
Tagozatkód 

Szépészet ágazati szakgimnázium 

egyéb szolgáltatások szakmacsoport-  

Kozmetikus 

4+1 30 1 0110 

Szépészet ágazati szakgimnázium 

egyéb szolgáltatások szakmacsoport-  

Fodrász 

4+1 30 1 0111 

Pedagógia ágazati szakgimnázium 

oktatás szakmacsoport 

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs 

4+1 30 1 0112 

Szakközépiskola 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport- Vil-

lanyszerelő 

3(+2) 24 1 0120 

Szakközépiskola 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport-  

Elektronikai műszerész 

3(+2) 16 1 0121 

Szakközépiskola 

Könnyűipar szakmacsoport 

Női szabó 

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 kevés-

bé 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 tar-

tózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt in-

dokolja. (A sajátos helyzet szempontjait az iskola honlapján közzétett Házirend tartalmazza.) A rangsorolás továb-

bi 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.  

mailto:titkarsag@kliszui.hu
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

A szakgimnáziumban szakmai érettségi vizsga és szakképesítés szerezhető. Ennek megfelelően a 9-12. évfolya-

mon 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 szakmacsoport-  

54 815 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, egye-

nesíti 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) Kód: 0112 

A szakmai érettségivel megszerezhető képesítés:  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 előkészíté-

sében. 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, erős-

áramú- 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 ener-

gia 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 sza-

badvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgála-

tokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.  

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 mű-

szerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat (hi-

degforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni. 

Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel.  

NYÁK- lemezbe elektronikai alkatrészeket beültet, beforraszt, beszereli a mechanikai alkatrészeket, készre sze-

reli 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 műve-

leteket végez, a kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítja, vasaló berendezése-

ket 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 isko-

lában is tanultak. A jelentkezési lapon valamennyi tanult tantárgy érdemjegyeit kérjük feltüntetni. 
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Az iskola fiú és lánykollégiummal rendelkezik. 

 

 

Nyitott kapuk napjai:  2017. november 15. (szerda) 15,00 óra (tájékoztató) 

 2017. november 17. (péntek) 9,00 óra (teljes körű iskolabemutatás).  

 

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

 

 

 

 

 Kaukerné Kovács Edit 

 tagintézmény-vezető 


