9025 GYŐR, CINKA PANNA ÚT 2. TEL.:(96)529-520
E-MAIL: BERCSENYI@BERCSENYI.EU HONLAP: WWW.BERCSENYI.EU
OM AZONOSÍTÓ: 203037
IGAZGATÓ: NÉMETH ZSOLT, FOGADÓÓRA: SZERDA 1400-1530

Indítani kívánt osztályaink
KépFelvehető
OsztályTanulmányi terület megnevezése
zési idő
létszám
szám
(év)
Technikum (Szakgimnázium)
Közszolgálati technikus –rendészeti
5
68 fő
2
szakmairány
Sportedző - sportszervező (kézilabda,
úszás, vízilabda, jégkorong sportág)
5
34 fő
1
sportosztály
Sportedző- sportszervező (kosárlabda,
röplabda, labdarúgás, labdajátékok,
5
34 fő
1
atlétika, torna, kajak-kenu-evezés,
küzdősportok) sportosztály
Logisztikai technikus- logisztikai és
5
34 fő
1
szállítmányozás szakmairány
5
17 fő
½
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Közlekedésüzemvitel- ellátó technikus
- közlekedés (közúti) és jegyvizsgáló
5
17 fő
½
szakmairány
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus
5
17 fő
½
- légi szakmairány
Logisztikai technikus- vasúti
5
17 fő
½
árufuvarozás szakmairány
5
34 fő
1
Közlekedésautomatikai technikus
Szakképző iskola (Szakközépiskola)
Gépjármű mechatronikus- szerviz
3
24 fő
1
szakmairány
3
28 fő
1
Rendészeti őr

Tagozatkód

0101
0102

0103

0104
0105
0106

0107
0108
0109
0110
0111

Minden technikumi osztály közös jellemzője
/Oktatás specialitásai /
▪
▪
-

Képzés első szakaszában: 9-10. évfolyam
cél a széles ágazati szakmai alaptudás és foglalkoztatók által elvárt kompetencia
megszerzése
ágazatnak megfelelő alapképzés folyik
közismereti tárgyak és ágazati alap szakmaismereti képzés
10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul (egyszerű munkakör ellátására is jogosít)
Képzés második szakaszában: 11-13. évfolyam
cél speciális szakmai ismeretek hatékony elsajátítása
duális gyakorlati képzés vállalatoknál, cégeknél, intézményeknél

- munkaszerződést kötnek a tanulókkal, aki önhibáján kívül nem tud részt venni duális
képzésben az szakképzési ösztöndíjat kap
- 12. évfolyam végén előrehozott érettségi, 3 kötelező közismereti tantárgyból
(matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem)
- 13. évfolyam végén 4. közismereti idegen nyelv tárgyból érettségi és
emelt szintű technikumi szakmai vizsga, amely egyben az 5. érettségi vizsgatárgyat
is kiváltja
- megszerezhető kimeneti végzettség, érettségi és emelt szintű technikumi végzettség
- technikum után továbbtanulási lehetőség felsőoktatásba, a tanult ágazati irányba
felvételi kedvezménnyekkel vagy munkába állás
TECHNIKUSKÉPZÉS: 5 éves, 9 – 13. évfolyamon
101 Technikumi osztály: Közszolgálati technikus – rendészeti technikus szakmairány
/Rendészet és közszolgálat ágazatba tartozóan/
Ajánljuk:
▪
rendőri
▪
tűzoltó - katasztrófavédelmi
▪
büntetés-végrehajtási felügyelő és
▪
katonai pályára (honvéd altiszt) készülőknek
102 Technikumi osztály: Sportedző (kézilabda, úszás, vízilabda, jégkorong sportág) sportszervező (Jelentkezni csak az adott sportágra lehet, a sportág megjelölésével.)
/Sport ágazatba tartozóan/
Ajánljuk:
▪
azoknak akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni és igazolt keretek között
rendszeresen sportolnak
▪
sportágában élsportolói -olimpiai- eredményeket szeretnének elérni
▪
későbbiek során edzőként, sportolóként, testnevelőként, sportmenedzser
szakemberként szeretnének tevékenykedni
103 Technikumi osztály: Sportedző (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, labdajátékok,
atlétika, torna, kajak-kenu, evezés, küzdősportok) –sportszervező
(Jelentkezni csak az adott sportágra lehet a sportág megjelölésével)
/Sport ágazatba tartozóan/
Ajánljuk:
▪
akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni és igazolt keretek között
rendszeresen sportolnak
▪
sportágában élsportolói -olimpiai- eredményeket szeretnének elérni
▪
későbbiek során sportolóként, edzőként, testnevelőként, sportmenedzserként
rekreációs szakemberként szeretnének tevékenykedni
104 Technikumi osztály: Logisztikai technikus –logisztikai és szállítmányozás szakmairány
/Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatba tartozóan/
Ajánljuk:
▪
logisztikai feladatok megoldása, szállítmányozás után érdeklődőknek
105 Technikumi osztály: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
/Közlekedésgépész ágazatba tartozóan/
Ajánljuk:
▪ akik vasúti forgalmi szolgálattevő feladatok elvégzésében szeretnének munkát vállalni

106 Technikumi osztály: Közlekedésüzemvitel -ellátó technikus – közlekedés közúti és
jegyvizsgáló szakmairány
/Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatba tartozóan/
Ajánljuk:
▪
személyszállítási
▪
árutovábbítási
▪
közlekedés – szervezési illetve tervezési
▪
diszpécserszolgálati feladatok után érdeklődőknek
107 Technikumi osztály: Közlekedésüzemvitel –ellátó technikus – légi szakmairány
/Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatba tartozóan/

▪

Ajánljuk:
akik a repülőtéri kiszolgálást, üzemvitelt szeretnék megismerni

108 Technikumi osztály: Logisztikai technikus – vasúti árufuvarozás szakmairány
/Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatba tartozóan/
▪

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

109 Technikumi osztály: Közlekedésautomatikai technikus
/Villamosipar és elektronika ágazatba tartozóan/
▪

Ajánljuk:
azoknak, akik a közúti és vasúti közlekedés biztosító berendezéseit, műszereit, azok
ellenőrzését, irányítását szeretnék megismerni, továbbá az analóg és digitális technikát
alkalmazni

Minden szakképző iskolai osztály közös jellemzője
/Oktatás specialitásai/
▪
▪
-

Képzés első szakaszában: 9. évfolyam
cél a széles ágazati szakmai alaptudás és foglalkoztatók által elvárt kompetencia
megszerzése
ágazatnak megfelelő alapképzés folyik (közlekedésgépész)
közismereti tárgyak és ágazati alap szakmaismereti képzés
9. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul (egyszerű munkakör ellátására is jogosít)
9. évfolyam végén - ágazati alapvizsga után - átjárhatósági lehetőség a technikumba,
különbözeti vizsga nélkül
Képzés második szakaszában: 10-11. évfolyam
cél speciális szakmai ismeretek hatékony elsajátítása
duális gyakorlati képzés vállalatoknál, cégeknél, intézményeknél
munkaszerződést kötnek a tanulókkal, aki önhibáján kívül nem tud részt venni duális
képzésben az szakképzési ösztöndíjat kap
11. évfolyam végén szakmai vizsga
szakképző iskola után lehetőség az érettségi és a technikusi végzettség megszerzésére

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS: 3 ÉVES, 9 – 11. ÉVFOLYAMON
110 Szakképző osztály: Gépjármű mechatronikus – szerviz szakmairány
/Közlekedésgépész ágazatba tartozóan/
Ajánljuk:
▪
azoknak, akik a gépjármű mechanikus és elektronikus rendszereinek minőségi
ellenőrzésében, szervizelésében illetve üzembe helyezésében kívánnak részt venni
▪
informatikai szoftvertámogatással hibát diagnosztizálni
111 Szakképző osztály: Rendészeti őr
/Rendészet és közszolgálat ágazatba tartozóan/
▪

Ajánljuk:
azoknak, akik személyi és vagyonvédelmi őrzési feladatok ellátásában kívánnak részt
venni

HASZNOS INFORMÁCIÓK:
- iskolánk ECDL vizsgaközpont, ahol tanulóink tanórai felkészítést követően Európai
Számítógép-használói Jogosítványt szereznek;
- a kötelező nyelvoktatás német–angol nyelven folyik;
- a tanórán kívül tartalmas, színvonalas programokat is kínálunk (sítábor Ausztriában,
Szlovákiában, vízi tábor a Mosoni-Dunán, gólyatábor a Balatonon, Bercsényi-bál);
- részvételi lehetőség az iskolarádió, elektronikus iskolaújság szerkesztésében, Bercsényi
Band együttesben.
Kollégiumi elhelyezés: biztosított, a közös, fenntartó által működtetett lány és fiú
kollégiumokban.
Felvételi vizsga és ideje:
Szakgimnáziumi (Technikum) képzésben:
Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2020. január 18. 10:00 óra (külön értesítés nélkül).
Pótnap: 2020. január 23. 14:00 óra.
7.év végi és 8. félévi tantárgyi eredmények
Egészségügyi és fizikai sportképességek felmérése (sportosztályokban), valamint
EUROFIT alkalmassági vizsgálat (rendészet, közszolgálat) osztályban:
2020. február 18. - március 8. között (külön értesítést küldünk).
Szakközépiskolai (Szakképző iskola) képzésben:
Felvétel a tanulmányi eredmény alapján. Egészségügyi megfelelés szükséges, melynek
időpontja 2020. február 18. - március 8. között (külön értesítést küldünk).
Nyitott kapuk napja:
2019. november 12. kedd 15:00 óra
2019. november 14. csütörtök 15:00 óra
Honlap:

Németh Zsolt
igazgató

