FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
8. osztályos diákoknak

a 2014/2015-ös
tanévre

Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola
OM azonosító: 035409
Elérhetőségeink:
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefon: (06-1) 261 86 95, 262 08 77, Telefax: 261 86 95/122
E-mail: info@magyula.hu
Honlap: www.magyula.hu
Nyitott kapuk:
2013. november 11-15. délelőtt 10 órakor
2013. november 18-22. délután 14 órakor
Egész osztályokat bejelentkezés alapján más időpontban is fogadunk, s lehetőséget
biztosítunk az iskola képzési rendszere valamint a tankertészet megismerésére.
Kedves Pályaválasztó!
Több mint száz éves története alatt a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola 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 a
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 várjuk a természetet, a szép környezetet, a növényeket szerető tanulókat, akik
iskolánkban válnak a jövő dísznövénykertész, kertész, parképítő és fenntartó, valamint
virágkötő és virágkereskedő szakembereivé.
Tagozatkódok:
o 42 – Szakközépiskola
4+1 évfolyam: a kertészet és parképítés ágazati szakközépiskola, a 4 évfolyam elvégzése
után a képzés szakmai érettségivel zárul, ezt követően Parképítő-, és fenntartó
technikus szakképesítés szerezhető 1 év alatt, az addigi tanulmányok beszámításával.
o 30 – Szakiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, amelynek célja a Dísznövénykertész szakképesítés
megszerzése. A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek
részt. A szakmai vizsga után 2 éves, érettségire való felkészítésre is jelentkezhetnek a
tanulók.
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o 31 – Szakiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, amelynek célja a Kertész szakképesítés megszerzése. A
tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt. A
szakmai vizsga után 2 éves, érettségire való felkészítésre is jelentkezhetnek a tanulók,
illetve 1 év alatt Zöldség- és gyümölcstermesztő, illetve Gyógy- és fűszernövénytermesztő ráépülő szakképesítés szerezhető.
o 32 – Szakiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, amelynek célja a Virágkötő és virágkereskedő
szakképesítés megszerzése. A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai
gyakorlatokon vehetnek részt. A szakmai vizsga után 2 éves, érettségire való felkészítésre
is jelentkezhetnek a tanulók, illetve 1 év alatt Virágdekoratőr ráépülő szakképesítés
szerezhető.
Testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos, nevelési és tanulási folyamatban akadályozott,
szakértői, rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű
tanulók is jelentkezhetnek valamennyi tagozatkódra, akiket logopédus, fejlesztő pedagógus,
iskolapszichológus segít a sikeres tanulmányi munkában.
o 12 - Speciális szakiskola
2 évfolyamos szakképzés, amelynek célja a Kerti munkás szakképesítés
megszerzése. Sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanulók jelentkezését
várjuk. Szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői vélemény
szükséges.
o 11 – Speciális szakiskola
2 évfolyamos szakképzés, amelynek célja a Parkgondozó szakképesítés megszerzése.
Sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanulók jelentkezését várjuk.
Szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői vélemény szükséges.
o 10 – Speciális szakiskola
1 évfolyamos előkészítő képzés, melynek elvégzése után Kerti munkás vagy
Parkgondozó szakképesítések választhatók. Sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi
fogyatékos tanulók jelentkezését várjuk. Szakértői és rehabilitációs bizottság által
kiállított szakértői vélemény szükséges.
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A felvételi eljárás rendje
1.

A 42-es kódra jelentkező tanulóknak részt kell venniük a magyar nyelvi és a
matematika központi írásbeli vizsgán.

A központi, egységes írásbeli vizsga időpontja: 2014. január 18. 10 óra, pótnap (csak igazolt
esetekben): 2014. január 23. 14 óra.
A központi írásbeli vizsga a központilag kiadott egységes követelményekre épül. Az írásbelit
bármelyik középiskolában meg lehet írni, amelyik kötelezővé tette az írásbeli megírását, és
megszervezi azt. Az írásbeli feladatsor matematikából és magyar nyelvből készségeket,
képességeket mér, és nem lexikális tudást. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a korábbi
évek, internetről letölthető feladatlapjai. A feladatok megoldására a két területen 2x45 perc áll
a tanulók rendelkezésére. Az írásbelit központi javítókulcs alapján javítjuk. Az eredményekről
értékelőlapot állítunk ki a tanulók számára, melyet a tanulók az iskolában vehetnek át a
kijavított dolgozatok megtekintésekor.
Az írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2013. december 10.
A jelentkezési lapok az internetről letölthetők, illetve az általános iskolákból beszerezhetők.
Külön írásbeli értesítést az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk. A tanulók beosztása
2014. január 18-án, szombaton az írásbeli vizsga kezdete előtt az iskolában lesz kihirdetve
illetve kifüggesztve.
Felvételi pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom
(átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, biológia
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom
(átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, biológia
Matematika írásbeli
Magyar nyelv írásbeli
Összesen:

25 pont
25 pont
50 pont
50 pont
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:
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság
véleményét. A tanuló részére kérelemre biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, lehetővé
tesszük számológép használatát, felmentést adunk a helyesírás értékelése alól. Az SNI tanulók
kérhetik továbbá valamelyik vizsgatárgyból teljes 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 sor a felvételi rangsor megállapítására, és felvételükre.
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A rangsor kialakításánál minden felvételiző esetében az elért pontszám a döntő. Előnyben
részesül a jogszabály szerint a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, illetve a budapesti
lakóhelyű tanuló.
Egyenlő pontszám esetén a sajátos helyzetű tanuló előnyben részesül.
Pontazonosság esetén intézményünk a sajátos helyzetet az alábbiak szerint határozza meg:
1) Előbbre sorolandó az a tanuló, aki a felvételi vizsgán magasabb pontszámot ér el.
2) Ez után egyenlő pontszám esetén előbbre sorolandó az a tanuló, akinek a hozott
összpontszáma magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból magasabb.
3) Ha a 2. pontban meghatározott pontszám is megegyezik, akkor előbbre sorolandó
az a tanuló, akinek a hozott pontszáma idegen nyelvből magasabb.
4) Ha a 3. pontban meghatározott pontszám is megegyezik, akkor előbbre sorolandó
az a tanuló, akinek a hozott pontszáma biológia tantárgyból
2. A 30, 31, 32-es kódra jelentkező tanulók felvétele kizárólag a tanulmányi
eredmény alapján történik.
3. A 10, 11, 12-es kódra jelentkező tanulók felvétele a tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján történik.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

Budapest, 2013. október 28.
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