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Osztály megnevezése

01 Öt évfolyamos
nyelvi előkészítő,
képzőművészeti
irányultságú
gimnáziumi osztály

02 Öt évfolyamos
nyelvi előkészítő
gimnáziumi osztály

Választható nyelv

Egyéb információ
(pl. tagozat, emelt szintű oktatás,
orientáció…)

emelt óraszám idegen nyelvekből: az idegen nyelvek
óraszáma heti 18 óra az
előkészítő évében; emelt
szintű képzés rajzból képzőés iparművészeti
műhelymunkából, valamint
művészettörténetből
angol, emelt óraszám idegen nyelnémet, vekből: az idegen nyelvek
francia, óraszáma heti 18 óra az
olasz előkészítő évében
angol,
német,
francia,
olasz

Felvehető
létszám

Belső kód

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

28

28

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen
Felvételi vizsga: van

A felvételi vizsga időpontja:
 01 Az öt évfolyamos nyelvi előkészítő, képzőművészeti
irányultságú osztályba
- központi írásbeli felvételi vizsga: 2016. január 16.
(jelentkezési határidő: 2015. december 8.)
- alkalmassági vizsga (tanulmányrajz): 2016. február 25. 8 óra
 02 Az öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnázium osztály
- központi írásbeli felvételi vizsga: 2016. január 16.
(jelentkezési határidő: 2015. december 8.)
A felvétel feltételei:
 01 kódszámú öt évfolyamos nyelvi előkészítő, képzőművészeti irányultságú gimnáziumba:
- sikeres alkalmassági vizsga (tanulmányrajz),
- egységes központi felvételi vizsga magyar nyelvből és
matematikából,
- a felvétel a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyei alapján készített rangsor
szerint történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és a
tanult idegen nyelv.

 02 kódszámú öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumba:
- egységes központi felvételi vizsga magyar nyelvből és
matematikából
- a felvétel a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyei alapján készített rangsor
szerint történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és a
tanult idegen nyelv.
A felvételi vizsga követelményei:
 01 kódszámú öt évfolyamos képzőművészeti irányultságú gimnázium
- beállítás után készült tanulmányrajz (ceruzarajz) és festmény (akvarell vagy tempera)
- központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából
 02 kódszámú öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnázium
- központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából
A vizsgázó teljesítményének értékelése:
Bekerülni a felvételin elért megfelelő összpontszám alapján lehet.
 01 kódszám esetén: sikeres alkalmassági vizsga (tanulmányrajz) (max. 50 pont), a felvételi dolgozatokra
kapott pontok (max. 100 pont) és az általános iskolából hozott pontok (max. 50 pont) alapján megállapított
rangsor szerint.
 02 kódszám esetén: a felvételi dolgozatokra kapott pontok (max. 100 pont) és az általános iskolából hozott
pontok (max. 50 pont) alapján megállapított rangsor szerint.
Tájékoztató a gimnáziumi képzésről:
2015. november 19. (csütörtök) 15 00 és 1700 óra
Nyílt tanítási óra:
2015. november 23.. (hétfő) 1150-től (nyelvórák, műhelyórák)
További információk:
1. Az öt évfolyamos képzőművészeti irányultságú gimnáziumi képzés során az intézmény képzőművészeti
és művészettörténeti ismereteket nyújt heti 4 rajzórával, ábrázoló geometria és művészettörténeti órákkal,
valamint heti 2 órás képző- és iparművészeti műhelymunkákkal (grafika, kerámia, tűzzománc, festészet).
A képzőművészeti irányultságú gimnáziumba jelentkezők az alkalmassági vizsgára (2016. február 25. 8 00)
rajzeszközöket és otthoni munkákat hozzanak magukkal.
2. Gimnáziumi osztályainkba az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezhetnek.
3. Intézményünk fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat is.

