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A felvétel feltételei:
Mindhárom képzési típusban
Felvételi vizsga nincs.
A 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály első félévi matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem és idegen nyelvi jegyek alapján történik a felvétel.
Nincs központi felvételi írásbeli vizsga.
A felvétel feltétele technikumban és szakképző iskolában a szakmára való egészségügyi
alkalmasság, a szakgimnáziumban a pályaalkalmasság.
A jelentkezési lapon valamennyi tanult tantárgy érdemjegyeit kérjük feltüntetni!

A képzések jellemzői:
A TECHNIKUMI KÉPZÉSEK
SZÉPÉSZET ÁGAZAT

Kód: 1210

A 9-10. évfolyamon szépészeti ágazati alapképzés folyik az iskolában, melyet ágazati
alapvizsga zár. A felvétel ágazatra történik, a szakmairányra a jelentkezés a 10.
évfolyamot követően a sikeres ágazati alapvizsga után lesz.
Az ágazati alapvizsga tartalma:




ÍRÁSBELI VIZSGA a következőkből:

Alkalmazott biológia

Alkalmazott kémia gyakorlat

Munka- és környezetvédelem

Szakmai etika

Szabadkézi rajz: Színtan

Szakmai higiénia
GYAKORLATI VIZSGA

Portfólió – az alapképzés során elkészített produktumok digitális bemutatása

Prezentáció készítése – stílustanácsadás - ruha, haj, smink, körömviselet
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A sikeres alapvizsgát követően 11. évfolyamtól megkezdődik a szakirányú képzés. A
szakirányú képzés során a tanulók a gyakorlati képzést munkaszerződéssel külső
képzőhelyen teljesíthetik, vagy az intézmény tanműhelyében, ágazati képzőközpontban
sajátítják el a szakmák gyakorlati fogásait.
A 12. évfolyam végén lehetőség van előrehozott érettségit tenni 3 tantárgyból (magyar
nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyakból).
A képzés a 13. évfolyam végén zárul. Ekkor sor kerül az érettségi vizsga lezárására a 4.
érettségi tantárggyal (az idegen nyelvvel), és a technikusi vizsgával megszerzik a tanulók
a szakmai oklevelet is. A képzés egybefüggő, 5 éves.
A választható szakmai irányok

5 1012 21 03 számú Kozmetikus technikus
A kozmetikus technikus kozmetikai alap- és kiegészítő műveleteket végez manuális és
gépi módszerekkel. Diagnosztizál, kezelési tervet készít. Ismeri a professzionális
kozmetikumok hatóanyagait, kiválasztja a bőrtípusnak megfelelő készítményt. Tanácsot
ad otthoni bőrápolásra. Speciális arc- és testkezelést végez. Különböző test- és arcfestési
technikákat alkalmaz. Smink technikákat alkalmaz.
5 1012 21 01 számú Fodrász
A fodrász vendégfogadást végez, megtervezi a szolgáltatást, diagnosztizál. Férfi arcot
borotvál, szakállt, bajuszt formáz, hajvágást, hajszárítást,. hajszínváltoztatást, alap- és
divathajvágásokat, hajhosszabbítást végez. Alkalmi hajviseleteket készít. Tanácsot ad
otthoni hajápolásra. A fodrász szolgáltat nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt.
5 1012 21 02 számú Kéz-és lábápoló technikus
A kézápoló és körömkozmetikus képes a szalon működésének megtervezésére,
működtetésére. Megtervezi a szolgáltatást, és a kezelési tervnek megfelelően elvégzi a
kézápolás folyamatát. Elvégzi a köröm ápolását klasszikus-, francia vagy japán manikűr
technológiával. A körmön díszítést végez. Műkörmöt épít.

A SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
PEDAGÓGIA ÁGAZAT

Kód: 1211

A szakgimnáziumi képzésben a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára való felkészítés
mellett a szakmai alapok elsajátítása is megtörténik. A 12. évfolyam végén a tanulók
érettségi vizsgát tesznek 5 tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, pedagógiai ismeretek). A szakmai képzés az előzetes
tanulmányok beszámításával 1 éves, a 13. évfolyam végén a tanulók leteszik a szakmai
vizsgát.
4 01119 számú Pedagógiai munkatárs
A pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben
pedagógus munkát segítő feladatokat lát el. Felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása
mellett végzi szakirányú munkáját. Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség,
csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi. ·Közreműködik a tanórai, a tanórán és
intézményen kívüli iskolai foglalkozások, valamint az óvodai foglalkozások

3

 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
 titkarsag@kliszi.hu
W

www.kliszi.hu

előkészítésében és lebonyolításában.·A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését
segíti szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK
ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT
4 0713 04 07 számú Villanyszerelő

Kód: 1220

A 9. évfolyamon ágazati alapképzés folyik, villamosipari és fémipari alapismereteket
sajátítanak el a tanulók az iskolában. A sikeres tanévzárást követően ágazati alapvizsgát
tesznek a tanult ágazati alapismeretekből. A sikeres alapvizsgát követően a 10. és a 11.
évfolyamon kerül sor a szakirányú képzésre a választott szakmai irányon. A szakirányú
képzés duális, a szakmai gyakorlat elsajátítására külső képzőhelyeken,
munkaszerződéssel kerül sor.
A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos
és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari villamos berendezés
szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, iparienergia-elosztó vezetéket,
kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik
a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.
KREATÍV ÁGAZAT
4 0723 16 03 számú Divatszabó

Kód: 1221

A 9. évfolyamon kreatív ágazatnak megfelelő alapképzés folyik. A tanév sikeres lezárását
követő ágazati alapvizsga írásbeli részében művészettörténeti alapismeretekből,
valamint a munkahelyi egészség és biztonság témaköréből tanult ismeretek
számonkérése történik. Az alapvizsga gyakorlati része során az alapképzés közben
elkészített projektek bemutatása mellett egy egyszerű ruhaipari termék elkészítése a
feladat.
A divatszabó (női szabó) ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az értékesítésig.
Ismeri a ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait. Alkalmazza a műveleti
utasításokat. Ismeri a gépeket, digitális technológiákat. Ellenőrzi a minőségi előírásokat
az alapanyagoknál, kellékeknél a saját munkájánál méret és kivitelezési szempontból.
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!
Minden tanulónak biztosítjuk a szakértői és rehabilitációs bizottságok, valamint a
nevelési tanácsadók által kiállított szakvélemény alapján járó mentességeket. A
szakvéleményt a benyújtott jelentkezési laphoz mellékelni kell.
Az intézmény rendelkezik fiú- és lánykollégiummal.
Győr, 2020. október 20.
Kaukerné Kovács Edit
igazgató

4

