GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Tagintézményeink:
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági
Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Postázási cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: + 36 96 319 244/119 mellék
Mobil: +36 20 425 1310
OM azonosító: 203038
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GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
Cím: 9024 Győr, Örkény I. utca 8–10. Tel.: 96/510-670
E-mail: titkar@krudy.gyor.hu
OM azonosító: 203038

Igazgató: Bejcziné Mosolits Erika
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján
Telefonszám: +36 96 510 671
A 2019-2020. tanévben induló osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Humán gimnázium (angol–német)

Képzési
idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tagozatkód

4 év

32 fő

1

0501

4 év

32 fő

1

Humán gimnázium (angol–olasz)

0502

Reál gimnázium (angol–német)

0503

Magyar–angol két tanítási nyelvű
gimnázium
Magyar–német két tanítási nyelvű
turisztikai szakgimnázium

5 év

32 fő

1

0504

5 év

32 fő

1

0511

Vendéglátóipari szakgimnázium (német)

4+1 év

32 fő

1

0512

Vendéglátóipari szakgimnázium (angol)

4+1 év

32 fő

1

0513

Turisztikai szakgimnázium (angol-német)
turisztikai szervező, értékesítő
Turisztikai szakgimnázium (angol-német)
idegenvezető

4+1 év

Vendéglátóipari szakközépiskola – szakács (angol)

3+2 év

22 fő

1

0521

Vendéglátóipari szakközépiskola – szakács (német)

3+2 év

22 fő

1

0522

Vendéglátóipari szakközépiskola – pincér (angol)

3+2 év

22 fő

1

0524

16 fő

0514
1

16 fő

0515

12 fő

Vendéglátóipari szakközépiskola – pincér (német)
3+2 év

0523
1

14 fő

Vendéglátóipari szakközépiskola – cukrász (német)
2 év

Szakképzési Hídprogram – konyhai kisegítő

2

8 fő

0525
1

0526

Ma a Krúdy Győr és a régió elismert és népszerű oktatási intézménye. Nevünk jól cseng diákok és szülők, szakmai szervezetek körében egyaránt. Három képzési típust működtetünk az alapítástól eltelt több mint 29 tanévben,
mely szimbiózis kölcsönösen fejlesztő hatással jár mindegyik elemére. Ilyen sajátos fejlesztési lehetőségek kevés
iskolának adatnak meg. Gimnáziumi képzésünk elsősorban a felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra
készít fel négy illetve öt tanév alatt. A turisztikai szakgimnáziumi képzés lehetővé teszi a továbbtanulást - akár
idegen nyelvű képzésben - éppúgy, mint a szakmában való elhelyezkedést. A vendéglátóipari szakgimnáziumban az érettségi mellé biztosítjuk a szakmai ismeretek elsajátítását és a további képzés lehetőségét. Szakközépiskolai képzésünkben a munkaerő piacon keresett szakmákat - szakács, cukrász, pincér – sajátíthatnak el a nálunk tanuló diákok. Mind beiskolázási, mind továbbtanulási illetve elhelyezkedési mutatóink az intézmény
hatékony működését jelzik. Diákjaink körében büszkeséget, öntudatot, összetartó erőt jelent krúdysnak lenni.
GIMNÁZIUM
Humán gimnázium
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0501

A képzés alapvetően humánorientált. Az angol, a német, a magyar nyelv és irodalom és a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak oktatása emelt óraszámban folyik. A képzési idő: 4 év. Célunk, hogy
felkészítsük tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint legalább egy idegen nyelvből közép ill. felsőfokú nyelvvizsgára.
Humán gimnázium
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: olasz

Tagozatkód: 0502

A képzés alapvetően humánorientált. Az angol, az olasz, a magyar nyelv és irodalom és a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak oktatása emelt óraszámban folyik. A képzési idő: 4 év. Célunk, hogy
felkészítsük tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint legalább egy idegen nyelvből közép ill. felsőfokú nyelvvizsgára.
Reál (angol–német)
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0503

A képzés alapvetően reálorientált. A matematika, a fizika és az informatika tantárgyak oktatása emelt óraszámban folyik. A képzési idő: 4 év. Célunk, hogy felkészítsük tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint
legalább egy idegen nyelvből közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára.
Felvételi feltételek:
- általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmény,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok:
Központi írásbeli felvételi vizsga: minden gimnáziumi osztályban egységesen 100 pont.
A humánorientált osztályban a magyar nyelv írásbelire 60 pont, a matematikára 40 pont szerezhető.
A reálorientált osztályban a matematika felvételire 60 pont, a magyar nyelv felvételire 40 pont szerezhető.
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Magyar–angol két tanítási nyelvű gimnázium

Tagozatkód: 0504

1. idegen nyelv/célnyelv: angol
2. idegen nyelv: német
A képzés az első évfolyamon intenzív nyelvoktatással kezdődik heti 19 órában. A tanulók mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat angol nyelven tanulnak. Célunk EU-konform ismeretek átadása célnyelven (angolul), továbbá olyan tárgyak tanítása két nyelven is (magyar–angol), amelyek humán és reál irányú továbbtanulás esetén is hasznosíthatóak. A második évfolyamtól emelt óraszámban folyik a második idegen nyelv, a
német tanítása is.
A két tanítási nyelvű oktatás nem azonos a nyelvi előkészítő képzéssel. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, matematika és célnyelvi civilizáció tantárgyakból a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és angolul
folyik. Célunk, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák.
Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat:
- angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára;
- két kötelező tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;
- egy választható tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;
- német nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára.
A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
egyenértékű okiratnak minősül. A képzési idő: 5 év.
Felvételi feltételek:
- általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmény,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
- felvételi elbeszélgetés.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán egységesen 100 pont.
A magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályban a magyar nyelv felvételire 60 pont, a matematikára 40 pont szerezhető. A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, alkalmasságáról győződünk
meg. A szerezhető pontszám: 20 pont. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, az angol
nyelv tanulása iránt elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk.
Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. 10 óra
Pótló írásbeli felvételi nap: 2019. január 24. 14 óra
A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2019. március 4. 5. és 6. (Csak a magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésbe jelentkezők számára. A felvételi pontos időpontjáról postai úton tájékoztatjuk a jelentkezőket)
Kollégiumi elhelyezés: Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Kollégiuma
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium
Étkezési lehetőség: Krúdy étterem
Nyitott kapuk napja: 2018. november 20. 15 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai
és Vendéglátóipari Szakképző iskolája, aula
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Magyar–német két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnázium
1. idegen nyelv/célnyelv: német
2. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0511

Ebben az oktatási formában a tanítás két nyelven, magyarul és németül folyik. Célunk, hogy az anyanyelvi és az
idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár német nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat:
- német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára,
- egy kötelező és egy szabadon választott kötelező tantárgyból német nyelven, legalább középszintű érettségi
vizsgára;
- angol nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára.
A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
egyenértékű okiratnak minősül.
A képzési idő az érettségi vizsga letételéig 5 év.
Az ötéves képzés keretein belül az első évfolyamon intenzív német nyelvoktatás folyik heti 19 órában. A tanulók
mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat német nyelven tanulnak. Tanulóink a közismereti tantárgyi
képzés mellett turisztika ágazati szakmai oktatásban részesülnek. A 10. és a 11. évfolyam elvégzése után a diákok 140 -140 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével szállodai recepciós szakképesítést szereznek. A szakképzés
a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető képesítés: turisztikai szervező és értékesítő (OKJ 54 812 03).
Felvételi feltételek:
- általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmények,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
- felvételi elbeszélgetés.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján
mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.
A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető.
A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be.
A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető pontszám: 20 pont.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, a német nyelv tanulása iránt elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk.
Turisztikai szakgimnázium
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0514

A szakképzési évfolyam után megszerezhető szakképesítés:
turisztikai szervező és értékesítő (OKJ 54 812 03).
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0515

A szakképzési évfolyam után megszerezhető szakképesítés: idegenvezető (OKJ 54 812 01).
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Tanulóink a 9–12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett két idegen nyelvet (németet és angolt) tanulnak,
valamint elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a turisztika ágazatban. A 10. és a 11. évfolyam elvégzése
után a diákok 140 -140 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével szállodai recepciós szakképesítést szereznek. A
szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex szakmai vizsgával zárul.
A képzési idő az érettségi vizsga letételéig 4 év.
Felvételi feltételek:
- általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmények,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján
mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.
A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető.
Vendéglátóipari szakgimnázium
1. idegen nyelv: német
1. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0512
Tagozatkód: 0513

Tanulóink a 9–12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett egy idegen nyelvet (németet vagy angolt) tanulnak, valamint elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a vendéglátóipar ágazatban. A 10. és a 11. évfolyam
elvégzése után a diákok 140 -140 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. A 12. év végén ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével pincér szakképesítést szereznek. A szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex
szakmai vizsgával zárul.
A
szakképzési
(OKJ 54 811 01).

évfolyam

után

megszerezhető

képesítés:

vendéglátásszervező

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglakozások:
 vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője,
 vendéglős,
 pincér,
 pultos,
 szakács,
 gyorséttermi eladó.
Ez a szakképesítés elsősorban a vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek termelő, értékesítő és
szolgáltatási feladatainak megszervezésére, teljesítésére, az eredményes gazdálkodás elérésére, nagyobb egységekben vezetői, vezető-helyettesi feladatok ellátására készít fel. Célunk a korszerű, magas szintű, szakmai vállalkozási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkező szakemberek képzése.
Felvételi feltételek:
- jó általános iskolai tanulmányi eredmény,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
- egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény
alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
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A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.
A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető.
Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. 10 óra
Pótló írásbeli felvételi nap: 2019. január 24. 14 óra
A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2019. március 4. 5. és 6. (Csak a magyar-német két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnáziumi képzésbe jelentkezők számára. A felvételi pontos időpontjáról postai úton tájékoztatjuk a jelentkezőket)
Pályaalkalmassági vizsgálat: 2019. március 2. 8 óra (Csak a vendéglátóipari szakgimnáziumba jelentkezők
számára.)
Kollégiumi elhelyezés: Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Kollégiuma
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium
Étkezési lehetőség: Krúdy étterem
Nyitott kapuk napja a turisztikai szakgimnáziumba jelentkezők számára: 2018. november 20. 15 óra
Nyitott kapuk napja a vendéglátóipari szakgimnáziumba jelentkezők számára: 2018. november 21. 15 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai
és Vendéglátóipari Szakképző iskolája, aula
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SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
Szakképesítés megnevezése: szakács (OKJ 34 811 04)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
I. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0521

I. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0522

Szakképesítés megnevezése: pincér (OKJ 34 811 03)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
I. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0523

I. idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 0524

Szakképesítés megnevezése: cukrász (OKJ 34 811 01)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
I. idegen nyelv: német

Tagozatkód: 0525

Tanulóink már a 9. évfolyamon ismerkednek választott szakmájukkal. A szakmai képzés szakács, cukrász és
pincér szakmákban folyik az Országos Képzési Jegyzékben előírtak szerint. A képzési idő 3 tanév. Az első évfolyamon a gyakorlati képzésre az iskolánk tanműhelyeiben kerül sor. A második évfolyamtól kezdve tanulóinknak - az illetékes szakmai kamara jóváhagyásával - tanulószerződést kell kötni azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknél a szakmai gyakorlati képzésük folytatódik. Az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30-70%. Iskolai
rendszerű képzésben összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni: a 9. és a 10. évfolyamot követően 140 -140
órát.
Felvételi feltételek:
- Az adott szakképesítésre csak olyan tanuló vehető fel, aki az adott szakmai és vizsgakövetelményekben
előírt egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
A felvételi pontok számítása:
A tanulmányi eredmények alapján megszerezhető maximum pont 50, ami a 7. osztály év végi és a 8. osztály
félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege.
Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása: ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi
tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy
eredményének beszámításával.
Pályaalkalmassági vizsgálat: 2019. március 2. 8 óra
Kollégiumi elhelyezés: Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Kollégiuma
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium
Étkezési lehetőség: Krúdy étterem
Nyitott kapuk napja: 2018. november 21. 15 óra
Helyszíne: Győr Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai
és Vendéglátóipari Szakképző iskolája, aula
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SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM
Részszakképesítés megnevezése: konyhai kisegítő (OKJ 21 811 01)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Tagozatkód: 0526
- Kiscsoportos (8-10 fős) tanulói létszám
- Elméleti képzési idő aránya:30%
- Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
Betöltött 15. életév
Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek

Bejcziné Mosolits Erika
tagintézmény-vezető
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