Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
Tel.: (96) 529-520, (96) 529-522

Iskolánk nevelési – oktatási rendszere
/Részletezve iskolánk honlapján a dokumentumok között/


Szakképzéseink


iskolarendszerű nappali tagozat
szakgimnázium
(4+1 év)
9-12. évfolyam
-

-

Rendészet és közszolgálat
Sportosztály (sportág megjelölésével)
(kézilabda, úszás, vízilabda, jégkorong sportág)
Sportosztály (sportág megjelölésével)
(labdajátékok, atlétika, torna, kajak-kenu-evezés,
küzdősportok)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Vasútforgalmi szolgálattevő, vasúti
árufuvarozási ügyintéző
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Közlekedésautomatikai műszerész





iskolarendszerű nappali tagozat
szakközépiskola
(3+2 év)
-

Motorkerékpár -szerelő
Rendészeti őr

iskolarendszerű felnőttoktatás
esti tagozat
-

Szakmunkások érettségire felkészítő
képzése
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Motorkerékpár -szerelő
Tehergépkocsi vezető
Autóbusz vezető

Szakképző 13. évfolyam
-

Közszolgálati ügyintéző
Sportedző (sportág megjelölésével)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Vasútforgalmi szolgálattevő
Vasúti árufuvarozási ügyintéző
Közlekedésautomatikai műszerész
honlap: http://www.bercsenyi.eu  e-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu
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Szakképzéseink a 2020/2021-es tanévtől









iskolarendszerű nappali tagozat iskolarendszerű nappali tagozat iskolarendszerű felnőttoktatás
technikum
szakképző iskola
esti tagozat
(5 év)
(3 év)
-

-

-

-

-

-

-

-

Közszolgálati technikus (Rendészet és
közszolgálat ágazat) –rendészeti technikus
szakmairány
Sportedző (sportág megjelölésével)
–sportszervező (Sport ágazat)
(kézilabda, úszás, vízilabda, jégkorong sportág)
Sportosztály (sportág megjelölésével)
–sportszervező (Sport ágazat)
(labdajátékok, atlétika, torna, kajak-kenu
-evezés, küzdősportok)
Logisztikai technikus (Közlekedés és
szállítmányozás ágazat) –logisztika és
szállítmányozás szakmairány
Logisztikai technikus (Közlekedés és
szállítmányozás ágazat) –vasúti árufuvarozás
szakmairány
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
(Közlekedés és szállítmányozás ágazat)
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus
(Közlekedés és szállítmányozás ágazat)
–közlekedés közúti és jegyvizsgáló szakmairány
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus
(Közlekedés és szállítmányozás ágazat)
–légi közlekedés szakmairány
Közlekedésautomatikai technikus (Elektronika
és elektrotechnika ágazat)

-

-

Gépjármű mechatronikus (Specializált
gép- és járműgyártás ágazat) -szerviz
szakmairány
Rendészeti őr (Rendészet és
közszolgálat ágazat)

-

Szakmunkások érettségire felkészítő
képzése
Logisztikai technikus
Gépjármű mechatronikus
Tehergépkocsi vezető
Autóbusz vezető

honlap: http://www.bercsenyi.eu  e-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu

Felnőttképzés
(tervezet)
-

Személy és vagyonőr

