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Kedves Pályaválasztó!
Több mint száz éves története alatt aMagyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola az ország egyik legnagyobb és legjobb kertészeti szakképző intézményévé vált,
ahol jeles kertészek, kertépítők és virágkötők szereztek szakképesítést.
2008-ban elnyertük az ÖKO iskola címet, ennek szellemében az intézmény környezettudatos
magatartást és oktatást helyezi előtérbe.
Tanulóink évről-évre kiemelkedő eredményeket érnek el a különböző szakmai versenyeken,
többek között a Virágkötészeti Európa Kupán is, ahol már két alkalommal végeztek az első
helyen. A külföldi szakmai tapasztalatok átvételét, felkészülést a külhoni munkára a német, az
angol és a francia nyelvoktatás, a külföldi szakmai utak és gyakorlatok is segítik.
A 2008-ban felújított, kellemes környezetben lévő, rendezett, tiszta kibővített iskolánk,
tankertünk és informatikai központunk megfelelő alapokat nyújt a tájat, a városi
zöldfelületeket és az emberek közvetlen környezetét kialakító, szépítő leendő szakemberek
számára.
Nagy szeretettel várjuka természetet, a szép környezetet, a növényeket szerető tanulókat, akik
iskolánkban válnak a jövő dísznövénykertész, parképítő és fenntartó, valamint virágkötő
berendező, virágkereskedőszakembereivé.
Az iskolatípus ok kódjai:
o Szakközépiskola
42 – 4+1 évfolyam: mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, várható
-, és
kimenet: 4 évfolyam elvégzése után érettségivel zárul, ezt követően Parképítő
fenntartó technikus szakképesítés szerezhető 1 év alatt.
o Szakiskola
23 – 2 + szakképzési évfolyamok: mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatás
folyik. Az elvégzett szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet
Dísznövénykertész szakma. Szakmai versenyeken, külföldi gyakorlatokon való
részvételi lehetőség. A szakmai vizsga után érettségire való felkészí
tésben is részt
vehetnek a tanulók.
24 – 2 + szakképzési évfolyamok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. Az elvégzett szakképzési évfolyamok után
tervezett kimenet Virágkötő,- berendező, virágkereskedő sza
kma. Szakmai
versenyeken, külföldi gyakorlatokon való részvételi lehetőség. A szakmai vizsga után
érettségire való felkészítésben is részt vehetnek a tanulók.
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22 – 2 + szakképzési évfolyamok: mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatás
folyik. Testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos
-, nevelési és tanulási folyamatban
akadályozott szakértői, rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel rendelkező sajátos
nevelési igényű tanulók kis létszámú osztálya.Az elvégzett szakképzési évfolyamok
után tervezett kimenetDísznövénykertész szakma. Szakmai versenyeken, külföldi
gyakorlatokon való részvételi lehetőség.A szakmai vizsga után érettségire való
felkészítésben is részt vehetnek a tanulók.
o Speciális szakiskola
01 – 2 évfolyam: Sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanulókképzése.
Szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői vélemény szükséges.
Várható szakképesítés: Kerti munkás, Gyógynövénytermesztő, Fűszernövénytermesztő, Parkgondozó, Gombatermesztő.

A felvételi eljárás rendj e
1. A 42, 23, 24-es kódra jelentkező tanulók részére központi, egységes írásbeli
felvételit tartunk.
A központi, egységes írásbeli vizsga időpontja:2012. január 2 1. 10 óra , pótnap: 2012.
január 26 . 14 óra .
Az írásbeli felvételi rendje a központi írásbeli vizsgák rendje szerint alakul, az arra való
jelentkezés és részvételis aszerint történik.
Felvételi pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom
25 pont
(átlag), idegen nyelv, matematika, történelem
, biológia
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom
25 pont
(átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, biológia
Matematika írásbeli
50 pont
Magyar nyelv írásbeli
50 pont
Összesen:
150 pont
Amennyiben a tanuló matematika vagy idegen nyelv tárgyakból az általános iskolában
érdemjegyet felmentése miatt nem szerzett, úgy ezen tárgyak helyett a földrajz és/vagy a
kémia tárgyak eredményét vesszük figyelembe.
Sajátos nevelési igényű tanulók részvétele a felvételi eljárásban:
Az SNI tanulók kérhetik valamelyik vizsgatárgyból felmentésüket az iskola igazgatójától.
Ebben az esetben a másik tárgyból tett vizsgaeredményüket kétszeresen vesszük figyelembe.
Ha felmentésüknél fogva egyik tárgyból sem tesznek központi felvételi vizsgát úgy a hozott
pontszámaik eredménye alapján kerül so
r a felvételi rangsor megállapítására, és felvételükre.
Testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos
-, nevelési és tanulási folyamatban akadályozott
szakértői, rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű
tanulók számára 1 kis létszámú szakiskolai osztályt is indítunk. Az ide jelentkező tanulóknak
nincs felvételi (22 kód!).
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A rangsor kialakításánál minden felvételiző esetben az elért pontszám a döntő. Egyenlő
pontszám esetén a sajátos helyzetű tanuló előnyben részesül
Sajátos helyzetű tanuló az,
- akinek szülője, gondviselője, testvére az adott iskola tanulója volt vagy jelenleg is az
- akinek szülője, nagyszülője, gondviselője, testvére kertész, mezőgazdász tevékenységet
folytat
Előnyben részesül a jogszabály szerint a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, illetve a budapesti
lakóhelyű tanuló.

2. A 22, 01-es kódra jelentkező tanulók részére a felvétel kizárólag a tanulmányi
eredmény és a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok
szakértői véleménye alapján történik.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

Budapest, 2011. október 4.
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