1. A felvétel és az átvétel szabályai, a szóbeli felvételi követelményei

Általános iskolai nevelés-oktatás
Az alaptevékenységben megjelölt általános iskolai képzési típusok közül minden tanévben
az igények fölmérése után az igazgató döntése alapján vagy az egy tanítási nyelvű, vagy a két tanítási
nyelvű képzésre történik beiskolázás.
Beiskolázási körzetünk nincs, minden jelentkezővel találkozunk, játékos program keretében
ismerkedünk a gyerekekkel. A jelentkezésnél azonos eredmény esetén előnyt élveznek azok a
tanulók, akiknek a testvére már iskolánkba jár.
Az osztályok létszáma legfeljebb 16 fő.
Az első évfolyamra olyan gyermek vehető föl, aki a tárgyév augusztus 31-éig betöltötte 6.
életévét és iskolaérett. Indokolt esetben szükség lehet a nevelési tanácsadó szakvéleményére.
A magasabb évfolyamra való belépés feltételei
Másik iskolából az átjelentkezés nem automatikus. A jelentkezőknek szintfelmérésen kell
részt venniük. Az iskolánkban speciálisan oktatott, vagy a jelentkező által nem tanult tantárgyakból
az igazgató különbözeti vizsga letételét szabhatja feltételül.
A szaktanárok javaslata alapján az igazgató dönt a jelentkező befogadásáról vagy
elutasításáról.
Artista előképző
Artista előképzőbe olyan tanulókat veszünk föl, akik elvégezték az általános iskola negyedik
osztályát, és rendelkeznek erről bizonyítvánnyal. A bekerülésnek egyéb feltétele nincs.
Az artista előképzőbe 8. osztályos korig bármikor be lehet lépni, a felvétel folyamatos.
Gimnáziumi nevelés-oktatás
Az alaptevékenységben megjelölt középiskolai képzési típusok közül minden tanévben az
igények fölmérése után az igazgató döntése alapján vagy a gimnáziumi, vagy a szakközépiskolai
képzésre történik beiskolázás.
A gimnáziumi felvételi eljárás elemei
•
központi írásbeli feladatsor anyanyelvből és matematikából (50-50 pont)
•
általános iskolai eredmények (50 pont)
•
szóbeli beszélgetés (50 pont)
A szóbeli meghallgatás nem tantárgyi jellegű, hanem a jelentkezővel történő személyes találkozást,
ismerkedést szolgálja.
A felvételhez legalább 120 pont elérése szükséges.
A működő osztályokba jelentkezők fölvételét képességmérés és személyes beszélgetés
alapján mérlegeljük. Az iskolánkban speciálisan oktatott, vagy a jelentkező által nem tanult
tantárgyakból az igazgató különbözeti vizsga letételét szabhatja feltételül.
A diákok felvételéről a nevelői közösség javaslatát figyelembe véve az igazgató dönt.

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Grafikus szakon a képzés 4 + 1 éves. A beiskolázás a 9. évfolyamra történik a központi
középfokú beiskolázás rendje szerint. A felvételin elérhető összes pontszám: 250 pont. Ennek
elemei:
•
általános iskolai eredmények
75 pont (legalább 40)
•
képességmérés
150 pont (legalább 90)
•
szóbeli beszélgetés
25 pont (legalább 10)
A felvételhez legalább 140 pont elérése szükséges.
Artista szakon a képzés 5 illetve 9 éves. A 9 éves képzésre a beiskolázás az 5. évfolyamon
történik. A párhuzamos képzési rendszer lehetővé teszi, hogy a közismereti és szakképzési
évfolyamok eltérjenek egymástól.
Az 5 évfolyamos képzésre kilencedik évfolyamon történik a beiskolázás. Ide olyan tanuló
vehető föl, aki sikeresen teljesítette az általános iskolai követelményeket, és elérte a fönt ismertetett
250 pontos rendszerben meghatározott minimális 140 pontot.
A működő osztályokba jelentkezők fölvételét képességmérés és személyes beszélgetés
alapján mérlegeljük. Az iskolánkban speciálisan oktatott, vagy a jelentkező által nem tanult
tantárgyakból az igazgató különbözeti vizsga letételét szabhatja feltételül.
A diákok felvételéről a nevelői közösség javaslatát figyelembe véve az igazgató dönt.

A szóbeli felvételi követelményei
A gimnáziumi illetve szakgimnáziumi felvételi része a szóbeli meghallgatás. A szóbeli
meghallgatásnak nincs tantárgyi követelménye. Arra szolgál, hogy a lehető mértékig megismerjük a
jelentkezőt, és kialakítsunk róla egy általános benyomást. A meghallgatás három tagú bizottság előtt
történik, a végső pontszámot a bizottság tagjai közösen állapítják meg.

