FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Iskolánk Nyugat-Dunántúl legnagyobb járműipari képzést folyatató
középfokú intézménye. Győr és a régió igényli a jól képzett
szakembereket, ezt bizonyítja a folyamatosan emelkedő tanulólétszám,
amely jelenleg meghaladja az 1600 főt. A fejlett technológiák
megjelenéséhez igazodva új szakmák bevezetésével igyekszünk a
munkaerő-piaci igényeket kielégíteni. A végzett tanulóink számára
azonnali elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak az AUDI, a Nemak és
régió kis-és középvállalatai.
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A 2019/2020. tanévben indítható osztályok:
Ágazat

Kód

Szakma

Választható
idegen nyelv

Felvehető
létszám

Képzési
idő

Gépészet IX.

0710

Gépgyártástechnológiai
technikus
Kohászati technikus
Mechatronikai technikus
Autószerelő
Autóelektronikai műszerész
Épületgépész technikus

angol/német

56 fő

4+1

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

14 fő
28 fő
28 fő
30 fő
14 fő

4+1
4+1
4+1
4+1
4+1

Kohászat X.
Gépészet IX.
Közlekedésgépész XXII
Közlekedésgépész XXII.
Épületgépészet VIII.

0711
0712
0713
0714
0715

Szakgimnáziumunk 9–12. évfolyamain szakgimnáziumi kerettantervek alapján folyik az oktatás. A
tanulók gépészet, közlekedésgépész, épületgépészet, kohászat ágazatokban szakmai érettségi
vizsgát tesznek. A tanulók 10. évfolyamon választhatnak a mellék-szakképesítés megszerzése, vagy
egyéb, alternatív szakmai program között.
Képzés megnevezése
Autószerelő
Autóelektronikai műszerész
Gépgyártástechnológiai technikus
Mechatronikai technikus
Kohászati technikus
Épületgépész technikus

Megszerezhető mellékAlternatív választható
szakképesítés
szakmai program
Építő- és anyagmozgató gép kezelője Járműtechnikai ismeretek
Elektronikai műszerész
Autóvillamossági ismeretek
Gyártósori gépész
Korszerű gépgyártástechnológiai ismeretek
Villamos berendezés szerelő és
Műszaki ismeretek
üzemeltető
Építő- és anyagmozgatógép kezelője Műszaki ismeretek
Épületgépészeti előkészítő
Műszaki ismeretek

Felvételi eljárás:
A felveendő tanulóink sorrendjét pontszám alakítja ki, amely két részből áll:
 Az általános iskola (7. osztály év végi és 8. osztály félévi) magyar nyelv és irodalom átlaga,
történelem, matematika, fizika, idegen nyelv osztályzataiból képzett pontszám, max. 50 pont.
 A központi írásbelin (magyar nyelv és matematika tantárgyakból) elért eredményből számított
pontszám, max. 50 pont.
 A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók részére a kedvezményeket az érvényes határozatban foglaltakat biztosítjuk. Az
érvényes szakértői véleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell.

A központi írásbeli felvételi vizsga:
A központi írásbeli időpontja: a mindenkori tanév rendjében meghatározott időpont
Helye: Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Hasznos információk!




emelt óraszámú idegennyelv oktatás
DSD PRO1 német nyelvvizsga 11. évfolyamon
szakkörök (robot, lego, média, fizikus, művészeti, elektronika,
természettudományi)
 sportkörök (futsal, labdarúgás, kézilabda, floorball, sárkányhajózás,
ökölvívás, darts)
 cserediákprogram, külföldi tanulmányutak (Német,-Spanyol,-Francia,Svédország, Erdély)
 versenyfelkészítés - szakmai, tanulmányi, sport
 robotika oktatás, ausztriai sítábor
Az iskolarendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő
gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.
A nyári összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 10-11. évfolyamot követően 140 óra.
A szakmai gyakorlat teljesítése a magasabb évfolyamba lépés, illetve az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele.
Az ágazati szakmai érettségi vizsga után, a 13.
szakképzési évfolyam elvégzését követően az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai
végzettségek megszerzésére van lehetőség
A 13. évfolyamon a mechatronikai technikus és
gépgyártástechnológiai technikus tanulók 20.000 Ft50.000 Ft összeg közötti ösztöndíjban részesülnek.
Ingyenes ráépüléses technikus képzések egy év
alatt:
A gépgyártástechnológiai technikus, a mechatronikai
technikus és automatikai technikus végzettség
megszerzését követően lehetőség van iskolánkban a
járműipari karbantartó technikusi végzettség megszerzésére.
Alternatív gépjárműhajtási technikus vagy autótechnikus szakmai képzésben az autószerelő vagy
autóelektronikai műszerész szakmai végzettségű tanulók tanulhatnak tovább.
A gépgyártástechnológiai technikus végzettségű tanulók egy év alatt CNC-gépkezelői szakképesítést
szerezhetnek.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
A 2019/2020. tanévben indítható osztályok:
Szakma megnevezése
IX. Gépészet, Autógyártó
IX. Gépészet, Járműipari
fémalkatrész-gyártó
IX. Gépészet, Gépi forgácsoló,
XXII. Közlekedésgépész,
Járműfényező
XXII. Közlekedésgépész
Karosszérialakatos
IX. Gépészet, Szerszámkészítő
IX. Gépészet, Hegesztő
IX. Gépészet Épület- és
szerkezetlakatos
IX. Gépészet Ipari gépész
IX. Gépészet, Víz-, csatorna- és
közmű-rendszerszerelő
IX. Gépészet, Központifűtés- és
gázhálózat rendszerszerelő
XIV.Vegyipar, Műanyagfeldolgozó

Felvételi kód

Képzési
idő

Nyelv

0721
0722

3+2 év

angol/német
angol/német

0723
0724

3+2 év

3+2 év

Felvehető
létszám
22 fő
22 fő
52 fő

3+2 év

angol/német
angol/német

0725

3+2 év

angol/német

26 fő

0726
0727
0728

3+2 év
3+2 év

angol/német
angol/német
angol/német

20 fő
26 fő

0729
0730

3+2 év

13 fő

3+2 év

angol/német
angol/német

0731

3+2 év

angol/német

13 fő

0732

3+2 év

angol/német

16 fő

3+2 év

26 fő

13 fő

13 fő

Felvételi eljárás:
Nem kell részt venni központi írásbeli vizsgán. A tanulók az általános iskola 7. osztály év végi és 8.
osztály félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv
osztályzataiból képzett pontszám alapján kerülnek rangsorolásra.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elért tanulók közül a felvételi rangsornál előnyt
élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és azok a tanulók, akiknek a lakhelye az iskolával azonos
településen található.
A jelentkezési laphoz a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői véleményt csatolni kell.
A tanulmányok során a SNI-s tanulók méltányos elbírálásban részesülnek.
A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Felvételt csak az
alkalmassági vizsgálaton megfeleltek nyerhetnek.
Hasznos információk!



9-11. évfolyamon szakmai és közismereti képzés, a 11. évfolyam végén szakmai vizsga
sikeres szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsga megszerzése (a szakmai
vizsgával rendelkezők mentesülnek az 5. kötelező érettségi tárgy vizsgája alól)
 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben gyakorlati alapozás, év végén szintvizsga,
 szintvizsgát követően a 10-11. évfolyamon külső gyakorlat, duális szakképzés keretében
 Szabóky-ösztöndíj a hiányszakmákban (10.000 Ft-35.000 Ft)
 társadalmi ösztöndíj a gyakorlati képzőhelyen a tanulmányi eredmények alapján
 Jerffy-díj, Horváth Ede-díj, Leier ösztöndíj
 a gépi forgácsolók, gépgyártástechnológusok egy év alatt CNC-gépkezező bizonyítványt
szerezhetnek
 belső szakmai idegen nyelvi vizsga a 11. évfolyamon (tanúsítvány)
A vidéki tanulóink számára kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani az intézményünk területén lévő
felújított kollégiumban.
Interaktív szakmabemutató keretében ismerhetik meg a diákok iskolánkat! A tanulók megnézhetik a
kiválóan felszerelt műhelyeinket, oktatási kabinetjeinket.

Nyitott kapuk napja rendezvényen várjuk leendő diákjainkat és az érdeklődő
szülőket!
Információ, időpont az iskola honlapján!
www.lukacssuli.hu

„Biztos szakma, biztos jövő!”
Szentpéteri Marianna
tagintézmény-vezető
Tel.: 06-96/528-760

Dezamics Zoltán
tagintézmény-vezetőhelyettes
pályaválasztási felelős
Tel.: 06-96/528-760

