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TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Ganz Ábrahám
Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1195 Budapest, Üllői út 303.
I.

AZ ISKOLÁRÓL
OM azonosító:
Feladat-ellátási hely kódja:
Telefon:
Honlap:
E-mail:
Igazgató:

203031
008
06-1-282-9588
www.ganziskola.hu
titkarsag.ganziskola@gmail.com
Gregus Csilla

Az iskolánkat, azaz annak elődjét 1894-ben, több, mint 120 éve alapította a Ganz és Társa
Vasöntő és Gépgyár RT az üzem szakmunkás-utánpótlásának biztosítására.
Az akkor oktatott gépipari szakmák ma már kiegészültek az informatika területeivel,
megőrizve az alapítók célját, a magas szintű képzést.
A két tanítási nyelvű szakközépiskolák között az előkelő nyolcadik helyen állunk.
II.

TANULMÁNYI TERÜLETEK:
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK:
1. Két tanítási nyelvű tagozat
Képzési idő: 1+4 +1 év _________ Kód: 0101
 az első évben angol célnyelvvel
 érettségire felkészítő informatika ágazati képzés
 szoftverfejlesztő szakiránnyal
 CISCO és CAD vizsgalehetőség
2. Nyelvi előkészítő tagozat
Képzési idő: 1+4+1 év _________ Kód: 0102
 az első évben angol nyelvi tanulmányok
 majd érettségire felkészítő informatika ágazati képzés
 szoftverfejlesztő szakiránnyal
 CISCO és CAD vizsgalehetőség
3. Informatika tagozat
Képzési idő: 4+1 év ___________ Kód: 0103
 érettségire felkészítő informatika ágazati képzés
 angol / német nyelvvel,
 CAD-CAM informatikus szakiránnyal
 CISCO és CAD vizsgalehetőség
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4. Két tanítási nyelvű tagozat
Képzési idő: 1+4 +1 év _________ Kód: 0104
 az első évben angol célnyelvvel,
 majd érettségire felkészítő gépészet ágazati képzés,
 gépgyártástechnológiai technikus szakiránnyal
 CAD vizsgalehetőség
5. Két tanítási nyelvű tagozat
Képzési idő: 1+4 +1 év _________ Kód: 0105
 az első évben német célnyelvvel,
 majd érettségire felkészítő gépészet ágazati képzés,
 gépgyártástechnológiai technikus szakiránnyal
 CAD vizsgalehetőség
6. Gépészeti tagozat
Képzési idő: 4+1 év ___________ Kód: 0106
 érettségire felkészítő gépészet ágazati képzés
 angol / német nyelvvel,
 gépgyártástechnológiai technikus szakiránnyal
 CAD vizsgalehetőség
Tanterv: szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv
Emelt szintű érettségire felkészítő oktatás a 11-12. évfolyamokon a következő
tantárgyakból: angol nyelv, német nyelv, informatika, gépészet, matematika,
történelem, magyar nyelv és irodalom
Az érettségi megszerzésére irányuló képzéseink esetén a felvétel a tanulmányi
eredmények, illetve a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján történik.
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK (ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGGEL):
7. Gépi forgácsoló
Képzési idő: 3 év______________ Kód: 0111
 gépészeti szakma csoport
 idegen nyelv oktatása
 CNC gépkezelő ráépüléssel (1 éves)
8. Ipari gépész
 gépészeti szakma csoport
 idegen nyelv oktatása

Képzési idő: 3 év______________ Kód: 0112

9. Szerszámkészítő
 gépészeti szakma csoport
 idegen nyelv oktatása

Képzési idő: 3 év______________ Kód: 0113

Tanterv: szakközépiskolai kerettantervre épülő helyi tanterv
A szakképesítő vizsga után 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzés
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A szakképesítések megszerzésére irányuló képzések esetén felvétel a tanulmányi
eredmények, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés alapján történik.
III.

EGYÉB ISKOLAI TERÜLETEK TUDNIVALÓI
 csoportbontásban történő oktatás (magyar nyelv (9. és 10. évfolyamon),
matematika, idegen nyelvek, szakmai gyakorlati órák (informatika és gépészet),
emelt szintű felkészítések (11. és 12. évfolyamon)
 délutáni szakkörök tantárgyakhoz és műveltségterületekhez kötődően
(tehetséggondozási, versenyfelkészítési és felzárkóztatási céllal)
 a hangsúlyos környezeti nevelés – Örökös ökoiskola – részeként a nyári
szünetekben „öko-tábor”
 tanórán kívüli iskolai programok (pl. irodalmi klub, Ganz napok, szalagavató,
adventi koncert, sportnap, pályaválasztási nap)

IV.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
 a részletesebb tájékoztató a www.ganziskola.hu weboldalon


NYÍLT NAPOK
2017. október 24-én és 25-én,
2017. november 14-én és 15-én,
2017. december 7-én és
2018. január 4-én
A Nyílt napokon 13, 14 és 15 órai kezdettel tekinthetik meg
iskolánkat.

 CSALÁDI NAPOK – az Európai szakképzési hét keretein belül
2017. november 20. 1300 – 1700
 Az írásbeli vizsgára vonatkozó tanulói jelentkezési lap leadása az iskola titkárságán:
2017. december 8.
 ISMERD MEG A GANZ ISKOLÁT VETÉLKEDŐ: 2018. január 6. 900
 Központi, egységes, kompetenciaalapú írásbeli felvételi magyar nyelvből és
matematikából:
2018. január 20. 1000
pót-időpont: 2018. január 25. 1400
 Jelentkezési lap és a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap
másolatának leadása a titkárságon: 2018. február 19.
 PONTSZÁMÍTÁS:
o központi magyar nyelv írásbeli
50 pont
o központi matematika írásbeli
50 pont
o általános iskolából hozott pontszám: 60 pont
o összesen:
160 pont
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A korábbi tanulmányi eredményekből hozott pontszám kiszámítása:
Hat tantárgynak a 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi eredményeit
kérjük. A tantárgyak a következők: magyar nyelv, irodalom, matematika,
történelem, egy idegen nyelv és fizika tárgy. Amennyiben valamelyik tantárgy alól
a felvételizőnek felmentése volt, a technika tantárgy eredményeit vesszük
figyelembe. Egy-egy osztályzat az értékének megfelelő pontszámot ér. A felvételi
rangsort az így szerzett pontok alapján állítjuk össze.
Azonos felvételi pontszám esetén a következő szempontok szerint rangsorolunk:





1. a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi idegen nyelvi eredmény
2. a matematika központi írásbeli eredménye
3. idősebb rokon (testvér, unokatestvér, szülő, nevelőszülő) járt vagy jár
hozzánk.
2018. március 14-ig nyilvánosságra hozzuk a felvételi jegyzéket (ez tartalmazza a
szóbelin elért pontszámot és a végső pontszámot).
2018. március 22-ig a tanulói adatlapok módosításának lehetősége
(sorrendmódosítás)
2018. április 27-ig kiértesítjük a diákokat a végleges felvételi döntésről.

A jelentkezési-felvételi eljárás egésze során mérvadó jogszabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, illetve annak 26-45. §-a. A rendeletben meghatározott
feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2017/2018-as tanév rendjéről szóló
14/2017 (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulókra a Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) 51. § (5), illetve a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. § (3) bekezdését alkalmazzuk. Ennek értelmében a
központi írásbelire vonatkozó, esetleges speciális elbírálásra irányuló írásos kérelmet a
szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató bírálja el.
A kérelmet, valamint a szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakvéleményét az
írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt írásban kell benyújtani.
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