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Induló tagozatok a 2018-2019-es tanévben:
0601

Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal, két tanítási nyelvű képzés
angol célnyelvvel

0602 Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal, német célnyelvű nyelvi
előkészítő évfolyammal

0603 Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal, (német nyelv)
0604 Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal (angol nyelv)
0605 Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal (angol nyelv)
0606 Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal (német nyelv)
0607 Szakközépiskolai osztály – 3 éves pincér szakképzés (angol nyelv)
0608 Szakközépiskolai osztály – 3 éves pincér szakképzés (német nyelv)

Néhány szó az iskoláról

Budapest szakmailag egyik legelismertebb iskolájában egész nap nagy a nyüzsgés.
A folyósón gyakran tűnnek fel szakács és felszolgáló ruhában a tanulók. A pincérek
az aulában megrakott tálcákkal gyakorolnak. A tanműhelyekben egész nap folyik a
sütés-főzés.
Gyakran hallani angol, német szót is, hiszen az anyanyelvi tanárokkal csak a saját
nyelvükön lehet kommunikálni. Az iskola kisbusza gyakran indul idegenvezetési
gyakorlatra a turisztikai tagozatra járókkal.
Az épületben mindig van valaki, aki versenyre készül, ezért tanul, gyakorol,
anyagot gyűjt a könyvtárban, vagy sokadik remekét készíti a konyhában. A
versenyzés nem csak szakmai, hiszen a tornacsarnokba be sem lehet férni az egymást
követő sportesemények miatt.
Sok látogatónk is van; tanárok, tanárjelöltek, szakemberek, külföldi vendégek, akik
továbbképzésre, megbeszélésre, ismerkedésre jönnek. Szakmai partnereink
rendszeresen járnak bemutatóinkra, szakmai napjainkra, hogy nálunk
ismerkedhessenek meg a legkorszerűbb szakmai eszközökkel.
Tavasszal külföldi és vidéki diákok lepik el az iskolát, hiszen ekkor rendezzük meg
(már több mint 36 éve) a Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai Versenyünket. Ez az
esemény óriási és csodálatos kihívás minden diáknak és tanárnak, az egész iskolának
egyaránt.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy felvehettük Gundel Károly, a híres vendéglős
nevét, és arra is, hogy a család ma is figyelemmel kíséri és támogatja
tevékenységünket.

„A múlt kötelez, a jövő követel tőlünk.”
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Nyolcadik osztályt végző tanulók a következő szakgimnáziumi
tagozatainkra jelentkezhetnek:
Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal, két tanítási nyelvű képzés angol
célnyelvvel (érettségi keretében megszerezhető végzettség: szállodai recepciós) –
5 éves képzés
Tagozatkód 0601
Elsősorban olyan tanulókat várunk, akik élethivatásuknak a turizmus (utazási irodák,
idegenvezetés, szállodaipar) területét kívánják választani és ennek érdekében
hajlandók sokat, és főleg nyelveket (angol, német) tanulni.
Ez a képzési forma 5 éves. Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18
órában foglalkoznak az idegen nyelv tanulásával, és a következő években bizonyos
szaktantárgyakat is idegen nyelven fognak tanulni. A nyelvek elsajátítását
anyanyelvi tanárok is segítik.
A két- ill. háromhetes nyári szakmai gyakorlatok biztosítják az évközben tanultak
gyakorlatban való alkalmazását.
Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi minimum 60%-os eredménye a kéttannyelvű
érettségin felsőfokú nyelvvizsgát eredményez.
A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: szállodai recepciós.
Érettségi után idegenvezető vagy turisztikai szervező, értékesítő képesítés szerezhető
meg iskolánkban, vagy a felsőoktatásban lehet szakirányú végzettséget szerezni.
A célnyelv (fő nyelv) évenkénti váltásban az angol illetve a német.
2018 szeptemberében angol célnyelvű osztály indul.
Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal, német célnyelvű nyelvi
előkészítő évfolyammal (érettségi keretében megszerezhető végzettség: pincér) –
5 éves képzés
Tagozatkód 0602
Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában intenzív nyelvi
felkészítést kapnak a tanulók, és nagy hangsúlyt kap az informatika és a
képességfejlesztés is. A második évtől kezdve négy éven keresztül szakmai
érettségire felkészítő képzés folyik, emelt szintű idegen nyelvi oktatással. A képzés
kiemelt célja az emelt szintű idegen nyelvi érettségi megszerzése, valamint
felkészülés a sikeres felsőfokú tanulmányokra.
A két- ill. háromhetes nyári szakmai gyakorlatok biztosítják az évközben tanultak
gyakorlatban való alkalmazását.
A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: pincér.
Lehetőség van érettségi után iskolánkban a vendéglátásszervező szakma
elsajátítására. De választható a szakács vagy a cukrász szakma is.
A képzés célnyelve (a tanult nyelv) évenkénti váltásban német illetve angol.
2018 szeptemberében német célnyelvű osztály indul.
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Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal - 4 éves képzés
Tagozatkód:
0603
0604

német nyelv
angol nyelv

Azokat a tanulókat várjuk, akik a szakmai érettségire kívánnak felkészülni, a
vendéglátás területén.
A képzés célja a sikeres szakmai érettségi vizsga. Ezt követően lehetőség van
felsőfokú tanulmányokra, illetve a szakképzésbe való belépésre.
A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: pincér.
Érettségi után iskolánkban elsajátítható a vendéglátásszervező szakma. De
választható a szakács vagy a cukrász szakma is.

Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal - 4 éves képzés
Tagozatkód:
0605
0606

angol nyelv
német nyelv

Azokat a tanulókat várjuk, akik a szakmai érettségire kívánnak felkészülni, a
turisztika területén, vagyis érdeklődnek az idegenforgalom, a turizmus, a szállodaipar
iránt.
A két- ill. háromhetes nyári szakmai gyakorlatok biztosítják az évközben tanultak
gyakorlatban való alkalmazását.
A képzés célja a sikeres szakmai érettségi vizsga. Ezt követően lehetőség van
felsőfokú tanulmányokra, illetve a szakképzésbe való belépésre.
A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: szállodai recepciós.
Érettségi után iskolánkban megszerezhető az idegenvezető ill. a turisztikai szervező,
értékesítő képesítés.
Figyelem!
A szakmai idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamon megkezdődik, így célszerű a már
tanult idegen nyelvet folytatni!

Fenti tagozatokhoz központi írásbeli felvételi szükséges, melyre a
jelentkezési határidő:
2017. december 8.
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Nyolcadik osztályt végző tanulók a következő szakközépiskolai
tagozatainkra jelentkezhetnek:
PINCÉR szakképzés - 3 éves szakközépiskolai képzés
Tagozatkód:
0607
0608

angol nyelv
német nyelv

Ide azokat a tanulókat várjuk, akik már eldöntötték, hogy a pincér szakmát kívánják
elsajátítani.
Ebben a képzésben nem különül el az alapozó szakasz és a szakképzési szakasz. A
heti óraszám harmadában a választott szakmához kapcsolódó alkalmazott közismereti
oktatás van, kétharmad részében pedig szakképzés. Az első évben a gyakorlatok az
iskolai tanműhelyben folynak, míg a második évtől tanulószerződés keretében
kéthetente munkahelyeken dolgoznak a tanulók.
A kötelező nyári szakmai gyakorlat időtartama (az 1/9. és a 2/10. évfolyamot
követően) 20 nap.
A harmadik év végén OKJ szerinti komplex szakmai vizsgát tesznek a tanulók.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

2018-ra

Szakgimnáziumi osztályok
Iskolánk részt vesz a nyolcadik osztályosok számára KÖZPONTILAG
SZERVEZETT ÍRÁSBELI VIZSGA lebonyolításában.
Így a szakgimnáziumi osztályokba jelentkező tanulónak anyanyelv és matematika
tantárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni, függetlenül attól, hogy
melyik tagozatunkra jelentkezik.
Ezen kívül a jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát szervezünk. A felvételi vizsga
beosztását CSAK a
http://gundeliskola.hu és a
https://www.facebook.com/gundeliskola
oldalon lehet megtekinteni 2018. február 22-től.
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A felvételi pontszám 50%-át a központi írásbeli dolgozatok eredménye (anyanyelv
és matematika), 25%-át az általános iskolai osztályzatok, 25%-át a szóbeli felvételi
vizsga adja. Összesen 200 pont gyűjthető össze.
A hozzánk jelentkező, SNI határozattal rendelkező tanulónak is meg kell írnia
mind a két központi írásbeli dolgozatot, élve az SNI-s tanulókat megillető
időkedvezménnyel. (Kérvény és Szakértői Bizottság véleménye szükséges.)

Pincér szakképzés
A szakközépiskolai képzésre jelentkezőket az általános iskolai eredményük alapján
rangsoroljuk.
Összesen 100 pont gyűjthető össze.
A pontszámot adó tantárgyak megegyeznek a szakgimnáziumba jelentkezők
pontszámot adó tárgyaival.
Pályaalkalmassági vizsgálatot tartunk!
A pályaalkalmassági vizsgálat beosztását CSAK a
http://gundeliskola.hu és a
https://www.facebook.com/gundeliskola
oldalon lehet megtekinteni 2018. február 22-től.

Az általános iskola hetedik év végi és nyolcadik félévi osztályzatai közül a
pontszámot adó tantárgyak:
magyar nyelv,
irodalom,
történelem,
matematika,
egy idegen nyelv.
Felmentés esetén helyettesítő osztályzat a természettudományos tantárgyak közül a
legjobb eredmény.
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TÁJÉKOZTATÓ
a középiskolák központi írásbeli felvételi feladatsorairól
Az egységes középiskolai felvételikre kétféle típusú, anyanyelvi és matematikai
feladatsorok készülnek. Az írásbeli felvételi célja elsősorban nem a tantárgyi
ismeretek, hanem a középiskolában való eredményes tanuláshoz szükséges
alapkészségek és képességek felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos
tantárgyi teszt. A feladatok többsége a készségek és képességek mérését szolgálja.
Az anyanyelvi feladatlapokon a nyelvtani alapismeretek, illetve a helyesírási
szabályok alkalmazását igénylő feladatok mellett hasonló arányban szerepelnek az
anyanyelvi készségek, például a szövegértés, az írásbeli kifejezőkészség, illetve a
gondolkodás, a kreativitás, a fantázia működését vizsgáló feladatok. A feladatsorok
sikeres megoldásához a tanult ismeretek mellett megfelelő figyelem, szókincs,
kifejezőkészség, absztrakciós képesség, nyelvi ötletgazdagság szükséges.
A matematikai feladatsorokba a matematikai alapfogalmak alkalmazására épülő,
szokásos feladatokon kívül, főként a tanult szabályok, összefüggések újszerű
szituációkban való alkalmazását igénylő feladatok kerülnek, néhány kreativitást,
ötleteket feltételező feladattal is kiegészítve. A feladatmegoldás sikerében a tantárgyi
ismeretek mellett itt is a megfelelő figyelem, feladatmegoldó készség,
problémaérzékenység, logikus gondolkodás és a kreativitás játszhat fontos szerepet.
Az előző évi központi írásbeli felvételi feladatsorok megtekinthetők az alábbi
honlapon:
http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
Sikeres felkészülést kíván a
BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája
OM azonosító: 203078
Feladatellátási hely kód: 006
1097 Budapest, Ecseri út 7.
www.gundeliskola.hu
titkarsag@gundeliskola.hu
Tel.: 280 6810
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Továbbtanulási lehetőségek iskolánkban
Szakma OKJ
száma
54 811 01
54 812 01
54 812 03
34 811 01
34 811 04
34 811 03
35 811 02

Szakma megnevezése
Vendéglátásszervező
Idegenvezető
Turisztikai szervező, értékesítő
Cukrász
Szakács
Pincér
Vendéglátó-üzletvezető

Nappali
tagozat






-------

Esti
tagozat
------






Az első szakma megszerzése a nappali tagozaton ingyenes, gyakorlati
munkahelyet az iskola biztosít.
A második szakma megszerzése a felnőttoktatásban ingyenes!

Szeretettel várunk mindenkit a beiskolázási tájékoztató előadásokon:
2017. november 21. 1530
2017. november 29. 1530
2017. december 7. 1530
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