GYŐRI MŰSZAKI SZC
LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMA,
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9027 Győr, Mártírok útja 13–15.
Tel.: 96/528-760, 20/447-0674, 30/335-3798, fax: 96/528-761
E-mail: iskola@lukacssuli.hu, honlap: www.lukacssuli.hu
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Igazgató: Szentpéteri Marianna
Fogadóóra: hétfő 8.00–9.00, tel.: 96/528-760
Pályaválasztási felelős: Dezamics Zoltán
Fogadóóra: péntek 8.00–14.00, tel.: 96/528-763
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A 2018/2019. tanévben indítható osztályok:
Ágazat

Kód

Szakma

Gépészet IX.

0710

Gépészet IX.

0711

Gépészet IX.

0712

Gépgyártástechnológiai
technikus
Gépgyártástechnológiai
technikus
Mechatronikai technikus

Közlekedésgépész
XXII.
Közlekedésgépész
XXII.
Épületgépészet
VIII:

0713

Autószerelő

0714

Autóelektronikai műszerész

0715

Épületgépész technikus

Választható
idegen nyelv

Felvehető
létszám

1 osztály angol

30 fő

1 osztály német

30 fő

13 fő angol
15 fő német
13 fő angol
15 fő német
13 fő angol
15 fő német
13 fő angol
15 fő német

28 fő
28 fő
28 fő
28 fő

Szakgimnáziumunk 9–12. évfolyamain szakgimnáziumi kerettantervek alapján folyik az
oktatás. A gépészeti és a közlekedésgépész ágazatokban szakmai érettségi vizsgát tesznek.
A 12. évfolyamon a sikeres szakmai érettségi vizsga letételével az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott, ágazatához tartozó szakképesítést kapnak.

Az ágazati szakmai érettségi vizsga után, a 13. szakképzési évfolyam elvégzését követően a
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettségek megszerzésére van
lehetőség:
Szakgimnáziumi ágazat
Gépészet IX.
Épületgépészet VIII.
Közlekedésgépész XXII.

Elsajátítható szakmák
gépgyártástechnológiai technikus,
mechatronikai technikus
épületgépész technikus
autószerelő, autóelektronikai műszerész

Az iskolarendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő
gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati
képzésből áll. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 a 10. évfolyamot követően 140 óra


a 11. évfolyamot követően 140 óra

A szakmai gyakorlat teljesítése a magasabb évfolyamba lépés, illetve az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele.
Ráépülő technikus képzések:
A gépgyártástechnológiai technikus, automatikai technikus és a mechatronikai 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.
Képzési idő: 1 év
A gépgyártástechnológiai technikus végzettségű tanulók egy év alatt CNC-gépkezelői
szakképesítést szerezhetnek.
A szakgimnáziumi ágazaton emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. Német nyelvből
anyanyelvi tanárok közreműködésével DSD PRO nyelvvizsgát tesznek 11. évfolyamban.
Angol nyelvből állami nyelvvizsgára való felkészítés történik.
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 biztosítjuk a felvételi vizsgán a hosszabb felkészülési
időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszköz (számológép, stb.) alkalmazását.

A 2018/2019. tanévre szakgimnáziumi osztályba csak olyan tanuló vehető fel, aki a
központi írásbeli felvételi vizsgát tesz magyar–szövegértés és matematika tantárgyakból.
A központi írásbeli felvételi vizsga:
A központi írásbeli felvételi vizsgán biztosítjuk a pedagógiai szakszolgálat által kiállított
szakvélemény alapján járó kedvezményeket. A szakvéleményt a központi írásbeli vizsgára
benyújtott jelentkezési laphoz mellékelni kell.
A központi írásbeli időpontja: 2018. 01. 20. 10 00 óra (pótló írásbeli: 2018. 01. 25. 14 00 óra)
Helye: Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Eredményekről a tanulók értesítése: 2018. 02. 08-ig
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
A 2018/2019. tanévben indítható osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)

Gépészet szakmacsoport
Autógyártó szakma (német)
Gépészet szakmacsoport
Járműipari fémalkatrész-gyártó
(angol–német)
Gépészet szakmacsoport
Gépi forgácsoló szakma (angol–
német)
Közlekedés szakmacsoport
Járműfényező (angol–német)
Közlekedés szakmacsoport
Karosszérialakatos (angol–német)
Gépészet szakmacsoport
Szerszámkészítő szakma (német)
Gépészet szakmacsoport
Hegesztő (angol–német)

Képzési
idő

Felvehető
létszám

3 év

26 fő

1

0721

3 év

26 fő

1

0722

3 év

52 fő

2

0723

3 év

26 fő

1

0724

3 év

26 fő

1

0725

3 év

20 fő

1

0726

3 év

26 fő

1

0727

Osztályszám

Tagozatkód

Gépészet szakmacsoport
Épület-és szerkezetlakatos
(angol–német)
Gépészet szakmacsoport
Ipari gépész (angol–német)
Gépészet szakmacsoport
Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő (angol-német)
Gépészet szakmacsoport
Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (angol-német)
Vegyipar szakmacsoport
Műanyagfeldolgozó (angol–német)

3 év

13 fő

0,5

0728

13 fő

0,5

0729

13 fő

0,5

0730

13 fő

0,5

0731

20 fő

1

0732

3 év

3 év

Duális szakmai képzés
A tanulók már a kilencedik évfolyamtól szakmai képzésben és közismereti képzésben
egyaránt részt vesznek, amely a 11. évfolyam végén komplex szakmai vizsgával zárul. A
képzések gyakorlati hátterét a kilencedik évfolyamon az iskola biztosítja, sikeres szintvizsgát
követően a tizedik és tizenegyedik évfolyamon külső gyakorlati helyszínen történik a szakmai
képzés.
A szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a magasabb
évfolyamba lépés feltétele.
Képzési idő: 3 év
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a képzés megkezdésekor hatályos Országos
Képzési
Jegyzékben
meghatározott
körűek: gépi
fogácsoló, járműfényező,
karosszérialakatos, hegesztő, autógyártó, épület-és szerkezetlakatos, szerszámkészítő,
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő,
ipari gépész, műanyagfeldolgozó, járműipari fémalkatrész-gyártó.
A sikeres szakmai vizsgát követően lehetőség van iskolánkban az érettségi vizsga
megszerzésére, nappali tagozaton. A képzésben résztvevők mentesülnek a kötelezően
választandó vizsgatárgy letétele alól.
Képzési idő: 2 év
A gépi forgácsoló végzettség megszerzését követően lehetőség van iskolánkban a CNCgépkezelő, ráépüléses iskolarendszerű szakmai végzettség megszerzésére.
Képzési idő: 1 év
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 az érvényes 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.
A hiányszakmát tanuló diákjaink Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjban részesülnek
tanulmányi eredményüktől függően. A duális szakképzésben résztvevő diákok tanulmányi
eredményük alapján társadalmi ösztöndíjat kapnak.

Az általános felvételi eljárás rendje:
2018. március 14-ig nyilvánosságra hozzuk az általános iskolákból felvett tanulók ideiglenes
jegyzékét, amely megtekinthető az intézményünk honlapján, valamint iskolánkban.
2018. április 13-ig megküldjük az ideiglenes felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak.
2018. április 27-ig értesítjük a tanulókat a középiskolai felvételről vagy elutasításról.

Nyitott kapuk napjai: 2017. november 07. és 14. 15.00- 17.00 óra között.
Iskolabemutatással várunk minden érdeklődőt! A tanulók megnézhetik a kiválóan felszerelt
műhelyeinket, oktatási kabinetjeinket.
A vidéki tanulóink számára kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani az intézményünk
területén lévő kollégiumban.
A szabadidő hasznos eltöltésére többféle tanórán kívüli program közül választhatnak
tanulóink: robotika, futsal, kézilabda, sárkányhajó, floorball, jégkorong, sakk.

„Biztos szakma, biztos jövő!”

Szentpéteri Marianna
igazgató

