A szóbeli felvételi vizsgák időpontja:
2020. március 4. - március 10. (rajzosoknak lehet a 11. is!) 8.00-18.00

A szóbeli vizsga beosztása 2020. február 27-én 14 órától tekinthető meg a honlapunkon.
/A rajz tagozatra (is) jelentkezőkre külön tájékoztatóban szereplő információk
vonatkoznak!/
A szóbeli vizsgára a hozott pontszám és az írásbeli vizsgákon elért eredmény alapján
hívjuk be a tanulókat.
A szóbeli felvételi vizsgára való behíváshoz szükséges ponthatárok is a fenti időponttól
tekinthetők meg a honlapunkon. Korábban erről nem tudunk tájékoztatást adni.
A beosztásban a tanulók az oktatási azonosítójukkal, vagy a megadott jeligével
szerepelnek.
Amennyiben a szóbeli vizsga beosztásában a tanuló nem szerepel, akkor a diák nem érte el
a szükséges pontszámot ahhoz, hogy intézményünkben a felvételi eljárásban tovább részt
vegyen.
Kérjük, hogy a felvételiző a beosztásban meghatározott időpont előtt legalább 30 perccel
korábban jelenjen meg a kijelölt tanteremnél!

A szóbeli vizsgára meghatározott időponton változtatni csak igazolhatóan rendkívül
indokolt esetben lehet, amennyiben a tanuló szabad helyre beosztható. Más iskola
vizsgájával ütköző időpont nem számít rendkívül indokolt esetnek.
Iskolánk több tanulmányi területére jelentkezők felvételi vizsgáit lehetőleg egy
bizottsághoz, azonos időpontra, eltérő bizottság esetén közeli időpontra szervezzük.

Pótfelvételi időpont: 2020. március 12. (csütörtök). Csak orvosi igazolást
fogadunk el!

Felvételi információk a rajz tagozatra (is) jelentkezők számára

Iskolai képességvizsgálat rajz tagozatra:
2020. február 26. szerda 14.00 – 15.30-ig.
Az iskolai képességvizsgálaton (alkalmassági vizsga) valamennyi rajz tagozatra
jelentkező diák részt vesz.
Külön behívót nem küldünk!
Kérjük, hogy a tanuló a meghatározott időpont előtt legalább 15 perccel korábban jelenjen
meg a kijelölt tanteremnél! A terembeosztás az aulában lesz olvasható.
Előzetes egyeztetés alapján, igazoltan rendkívüli esetben a pótló képességvizsgálat
időpontja 2020. március 2. 14.00 óra. Más iskola vizsgájával ütköző időpont nem számít
rendkívül indokolt esetnek.
Az iskolai rajz alkalmassági vizsgán való megfelelés az esetleges felvétel feltétele, de a
felvehető tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet, azt a tanulmányi pontok
alapján alakítjuk ki.
FONTOS! Aennyiben a felvételiző tanulmányi pontjai nem elegendőek a felvételi
eljárásban való további részvételhez, annak ellenére nem hívjuk be a szóbeli rajz
vizsgára, hogy az alkalmassági vizsgán megfelelt.
A rajz képességvizsgálat és a számított hozott pontok eredményeként a szóbeli felvételi
vizsgára (lehet márc. 11. szerda is) behívott tanulók – oktatási azonosítójukkal, vagy
jeligéjükkel feltüntetett - listája március 2-án 16 órától tekinthető meg a honlapunkon.
Az iskolai rajz képességvizsgálat (alkalmassági vizsga) követelményei:
A tanulók tanulmányrajzot készítenek A/3-as méretben szabadon választott technikával.
Az ábrázoló jellegű munka természeti és mesterséges formákból összeállított csendélet.
A tanulók legyenek képesek a formák karakterét meghatározó arányok pontos, részletekre
kiterjedő visszaadására, munkájukban használjanak tónusfokozatokat, látási ábrázolási
módot, törekedjenek képi igényű kompozíció létrehozására.
Munkájukat bármilyen, számukra legmegfelelőbb technikával készíthetik el (pl.
ceruzarajz, tollrajz, szénrajz, krétarajz, pasztell, festmény, stb.)
A szükséges felszerelést a tanuló hozza magával (rajzeszközök, A3-as rajzlap, félíves
tábla)!

