A mi iskolánk
jó választás a szülőknek,
mert biztosítjuk a gyermekek
számára az alábbiakat:

jó megközelíthetőség
igény esetén gyermeküket betegszállító
szállítja a kollégium és az otthonuk között
kollégiumi ellátás 12 fős apartmanokban,
3 ágyas szobákban
24 órás egészségügyi felügyelet
akadálymentes környezet
felkészült szakemberek
tehetséggondozás
korszerű mozgásfejlesztés
változatos szabadidős programok
családias légkör

GYERE ÉS NÉZZ
KÖRÜL NÁLUNK!
November 18-án 9 órától
nyílt napot tartunk, amelyre
regisztráció szükséges.
Iskolánk előzetes egyeztetést követően
ettől eltérő időpontban is látogatható.
E-MAIL:
szabo.csaba@mozgasjavito.com
TEL: (1) 251-6900 / 112 mellék

FELVÉTELI ELJÁRÁS
Hozott pontok
Az általános iskola 6. és 7. tanévének végén
és a 8. tanév félévében elért
eredményekből számítjuk.
A figyelembe vett tantárgyak
magyar nyelv és matematika,
történelem és idegen nyelv,
informatika és kémia,
A felvételi eredményében 25%
Központi írásbeli
magyar nyelv és matematika
A felvételi eredményében 50%
Szóbeli felvételi beszélgetés
A felvételi eredményében 25%

A mi iskolánk
a legjobb választás
leendő diákjainknak is,
mert biztosítjuk számukra az
alábbiakat:
felkészítés a sikeres közép- és emelt szintű
érettségire
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése
a sikeres felsőfokú felvételi megalapozása
piacképes informatikai ismeretek
ECDL jogosítvány és programozás
pénzügyi és vállalkozói ismeretek
digitális írástudás
úszásoktatás
családias légkör
parkos környezet

Amikor én álltam ott, ahol most ti, és
döntenem kellett, gondolkodás nélkül a
Mozgásjavítót jelöltem meg első helyen,
és erre két okom is volt: tudtam, hogy itt
megszerezhetek

minden

tudást

az

érettségihez (persze, ehhez nektek is bele
kell adni apait-anyait), illetve a barátságos
környezet és szerető tanárok végett. A
kötelező vizsgák mellett felkészítettek egy
emelt fizika és angol érettségire, így ma
már

az

ELTE

Természettudományi

Karának büszke hallgatója vagyok.

MOZGÁSJAVÍTÓ ÓVODA, ÁLTALÁNOS
ISKOLA. GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM,
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
CÍM

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
(Bejárat a Korong utca felől)
TELEFON
06 1 251-6900
OM AZONOSÍTÓ: 038425
GIMNÁZIUMI BEISKOLÁZÁSI KÓD:
0001
A középiskola csak szakértői véleménnyel
rendelkező, mozgáskorlátozott tanulók
jelentkezését fogadja.

WWW.MOZGASJAVITO.HU
Mit adott nekem a Mozgásjavító?
Rengeteg mindent köszönhetek az
intézménynek. Felkészítettek az önálló
életre, megtanítottak egy széles látókörű,
egyedi, és önálló gondolkodásmódra.
Elsajátíthattam azt a tudást, alapot,
aminek köszönhetően most az Eötvös
Loránd Tudományegyetem hallgatója
lehetek. A Mozgásjavító nélkül nem
lennék az, aki ma vagyok.
Mindent köszönök!

GIMNÁZIUM A
NAGY MÚLTÚ ISKOLA
KORSZERŰ FELTÉTELEK
1903 - 2021

MOZGÁSJAVÍTÓBAN
5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, NYELVI
ELŐKÉSZÍTŐVEL

