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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
Mozgásjavító Általános Iskola, 

Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon 

A 2010-2011-es tanévtől nevünk megváltozik: 

Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola, 

Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Diákotthon és Kollégium 

rövid néven: Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ 

Küldetésnyilatkozatunk: 
„Ha meg akarod váltani a világot, fogadd el olyannak, amilyen.” (Goethe) 

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,  
Szakközépiskola, Gimnázium, 

 Egységes Gyógypedagógia,  
Módszertani Intézmény 

 és Kollégium  
 

OM azonosító: 038425 
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Kérjük, hogy a jelentkezési lapot az általános iskolában, 
az osztályfőnök segítségével töltsék ki! 

 

 
Iskolánk OM azonosító kódja: 038425 

Iskolánk címe: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60. 
Felvételi ügyekben felvilágosítást ad: Szentkirályi Andrea 
 intézményegység vezető – szakközépiskola, gimnázium 
tel.: 251-6900/112; mail.: szentkiralyi@mozgasjavito.hu 
A jelentkezési lapon a tagozatkódot is fel kell tüntetni: 

 
tagozatkód: 01 

 

mely 4 +1, nyelvi előkészítő évfolyamos,  
általános tantervű gimnáziumi képzést jelent. 

 

A középiskolánkba azoknak a mozgáskorlátozott fiataloknak a jelentkezését várjuk, 

akik részt vesznek: 

 az országos központi középiskolai írásbeli felvételi vizsgán;  

 az intézmény által szervezett szóbeli felvételi beszélgetésen  

és a 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó,  

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (régi nevén: Mozgásvizsgáló  

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató  

Központ) - írásban kiadott - szakértői javaslatával rendelkeznek. 

 

NYÍLT NAP: 2015. NOVEMBER 24-25., ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN. 
A LÁTOGATHATÓ ÓRÁKRÓL A HONLAPON ÉS A HELYSZÍNEN TÁJÉKOZÓDHATNAK. 

 

A 2016/2076-es tanévre a gimnáziumi osztályba – előre láthatóan - 10 fiatalt veszünk fel, a tanulható első 

idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német vagy az orosz.  

 Akkor is felvételt nyerhet a tanuló, ha eddig nem tanulta az angol nyelvet. 

A középiskolában gazdasági-pénzügyi illetve vállalkozási ismereteket is oktatunk. 

 
 

A felvételi sorrend kialakítása a középiskola felvételi eljárási rendje szerint történik. 
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Csak mozgáskorlátozott fiatalok számára! 
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A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, to-
vábbá a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írás-

beli vizsga eredményein kívül az intézményben szervezett státuszdiagnosztika és felvételi be-
szélgetés eredményét is figyelembe vesszük. 
 
 
1.) Az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú isko-

lák számára készített magyar nyelvi és matematika feladatokat kell megoldani, s ezek ered-
ményeit vesszük figyelembe. 

Kérjük ezért, hogy a központi felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát és az 
egészségi állapotról szóló szakértői véleményt mellékeljék a jelentkezési laphoz. 

(Központi írásbeli felvételi ideje: 2016. január 16. szombat, 10.00 óra,  
bármely, vizsgát szervező intézményben.) 

 
2.) A hozott pontok számítása során a 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi ered-
ményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, informati-

ka, történelem és földrajz tantárgyakból. 

 

3.) Szóbeli beszélgetés 

A felvételiző fiatalok az intézmény szakértői teamjével (mozgásnevelők, szaktanárok, logopé-
dusok, gondozók) találkoznak. A találkozó célja, hogy szakembereink megismerjék a tanulók 
mozgásállapotát, képességeit és részképességeit, valamint tájékozódni tudjanak a közösségben 
való viselkedésükről is.  

A találkozás keretében státuszdiagnózis készül, ez alapozza meg a majdani sérülés-specifikus 
terápiás mozgásfejlesztési folyamatokat. 
A felvételi beszélgetés során a jelentkezők szövegértési, logikai, kommunikációs és problé-

mamegoldó képességükről is számot adnak.            

 

A szóbeli beszélgetés időpontja: 

2016. február 23. és 25. között –  

előre meghatározott, személyenként egyeztetett időpontban. 

 

Kérjük a jelentkezőket, hogy a beiratkozásra 

személyazonosságuk igazolására arcképes igazolványt hozzanak magukkal! 

 



 

 

1145 Budapest, Mexikói út 59-60. Tel/Fax:251-6900; www.mozgasjavito.hu 
 

A mozgásfejlesztés hangsúlyozása 
 
A mozgásnevelés az önállóságra való felkészítés egyik kiemelt színtere. Fontos-
nak tartjuk, hogy a nyelvi előkészítő plusz egy éve is lehetőséget adjon a tanulók-
nak önmaguk, állapotuk és lehetőségeik jobb megismerésére, az alkalmazható 
technikák és terápiák eredményes elsajátítására, folytatva mindezeket a felsőbb 
évfolyamokon – természetesen mindvégig egyénre szabottan. 
 
 
 

Az iskolában mindenki számára rendelkezésre áll: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kollégiumi intézményegységünk fogadja a középiskolai tanulmányaikat folytató,  
mozgáskorlátozott diákjainkat. 

A kollégiumi felvételnél előnyben részesülnek a nem budapesti tanulók. 

- fizioterápia (gyógytorna) 
- adaptált testnevelés és sport 
- ergoterápia 
- gyógyászati és rehabilitációs segédeszköz-ellátás 
- önálló életvezetésre való felkészítés 
- uszodahasználat 
- kollégiumban történő elhelyezés 
- tanulószoba igénybevétele 
- belső és külső (akadálymentes) kabinetek, gyakorlóhely 
- pályaorientáció 

 
 


