Iskolák és szakjaik

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Marcali

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta
Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Marcali

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
Kaposvár
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Keszthely
FM DASZK Móricz Zsigmond
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
Kaposvár
Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és
Kollégium
Barcs

Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti
Szakgimnázium és Kollégium
Siófoki SzC Mathiász János Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, és Szakközépiskolája
Balatonboglár

Négyosztályos gimnázium:
általános tagozat-tagozatkód: 40
emelt szintű oktatás nyelvi orientáció német
nyelv tantárgyból - tagozatkód:41
emelt szintű oktatás nyelvi orientáció angol
nyelv tantárgyból- tagozatkód: 42
emelt szintű oktatás természettudományos
orientáció – tagozatkód: 43
emelt szintű oktatás humán orientáció –
tagozatkód: 44
Az intézmény a jelentkezőknek központi
írásbeli felvételi vizsgát rendez.
erdész technikus, vadgazdálkodás technikus,
kertész, dísznövénykertész, virágkötő,
virágkereskedő, erdészeti szakmunkás,
mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági
gépésztechnikus, erdészeti gépésztechnikus
Hagyományos szakközépiskolai képzés:
bőrdíszműves, cukrász, eladó, gépi forgácsoló,
ipari gépész, pék, női szabó, CNC gépkezelő
Szakgimnáziumi képzések: informatikai
rendszergazda, pénzügyi- számviteli
ügyintéző
Újonnan induló képzések: szakács, pincér
négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Arany János Tehetséggondozó Program
Szakgimnázium: vendéglátás szervező,
turisztikai szervező és értékesítő
Szakközépiskola: szakács, pincér, cukrász
HÍD Program: konyhai kisegítő
Szakgimnázium: mezőgazdasági technikus
Szakközépiskola: gazda szakma, lovász
szakma
Angol- magyar két tanítási nyelvű gimnázium
Német- magyar két tanítási nyelvű gimnázium
Angol nyelvi előkészítő gimnázium
Német nyelvi előkészítő gimnázium
Emelt szintű angol nyelvű gimnázium
Általános tantervű gimnázium
Művészeti és médiafotográfus, grafikus,
textilműves, kerámiaműves, divat- és
stílustervező, dekoratőr, mozgóképi
animációkészítő
számítógép-szerelő és karbantartó, szőlészborász, sportedző, informatikai
rendszerüzemeltető, irodai titkár

Kaposvári Szakképzési Centrum Dráva
Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
Barcs
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája
Nagykanizsa
Siófoki SZC Bacsák György
Szakgimnáziuma és Szakképző Iskolája
Fonyód

Piarista Iskola

KOLPING Nagyváthy János Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Csurgó
KSZC Eötvös Loránd Műszaki
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Kaposvár

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző
Iskola és Kollégium
Keszthely

Szalay Miklós
pszichológus

vízügyi technikus, erdész technikus, gazdasági
informatikus, informatikai rendszergazda,
turisztikai szervező, értékesítő, ügyviteli titkár
Arany János Kollégiumi Program
Gépészet ágazat, Bányászat ágazat,
Informatikai ágazat, Egészségügyi ágazat,
Szépészeti ágazat, Vegyészeti ágazat,
Rendészet szakközépiskolai ágazat
Szakgimnázium: rendészet, közgazdasági,
kereskedelmi, turisztikai
Szakközépiskola: építészet (festő, kőműves,
ács), gépészet (szerk. lakatos, vízszerelő,
hegesztő), elektronika (vill. szerelő, hűtőklíma szer., elektr. műszerész), kereskedelem
(eladó, kereskedő, irodai titkár), rendészet,
közszolgálat (rendészeti őr)
6 évfolyamos gimnázium: matematikaidegen nyelv (angol/német tagozat), idegen
nyelv tagozat
négy évfolyamos gimnázium: általános
tagozat, dráma tagozat, informatika tagozat
Szakgimnáziumi képzések: gépészet
szakmacsoport, informatika szakmacsoport,
közszolgálat szakmacsoport, oktatás
szakmacsoport, közlekedés szakmacsoport,
elektrotechnika, elektronika szakmacsoport
Szakközépiskolai képzések: ipari gépész,
hegesztő, gépi forgácsoló, karosszéria lakatos,
járműfényező, villanyszerelő
szociális gondozó és ápoló,
mezőgazdasági gazdasszony falusi
vendéglátó,
gazda,
pék,
eladó,
virágkötő és virágkereskedő
pályaorientációs érdeklődésvizsgálat,
továbbtanulási portálok bemutatása

