felvételi információk 2018.
feladatellátási hely kódja: 0001
Központi telephely: Fő út 70. (minden szóbeli vizsga helyszíne)
Sződliget utcai telephely: Sződliget utca 24-30.
pontszámítás módja
központi írásbeli összpontszáma: 50%
5.,6.,7. év végi és 8. félévi bizonyítvány( hatodikosoknál: 5. év vége, 6. félév) magyar nyelv,
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv osztályzatainak összege: 25%
gyakorlati felvételi vizsga esetén (testnevelés,tánc, dráma) a gyakorlati vizsga pontszáma 12.5%
szóbeli elbeszélgetés testnevelés, tánc, dráma tagozatok esetében: 12,5 %
szóbeli elbeszélgetés a többi tagozat esetében: 25%
képlet, ami alapján lehet számolni
hat évfolyamos képzésre:
központi írásbeli pontszám X 0,5 + bizonyítvány eredményei X 0,25 + szóbelin kapott pontszám X
0,25
nyelvi előkészítő és általános tantervű osztályba való jelentkezés esetén:
központi írásbeli pontszám X 0,5 + bizonyítvány eredményei X 0,25 + szóbelin kapott pontszám X
0,25
testnevelés, tánc és dráma tagozat esetén:
központi írásbeli pontszám X 0,5 + bizonyítvány eredményei X 0,25 + gyakorlati felvételin kapott
pontszám X 0,125 + szóbelin kapott pontszám X 0,125
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hat évfolyamos képzésre minden diákot behívunk egy
elbeszélgetésre. A nyolcadikos diákok jelentkezése esetén a jelentkezők számától függ a szóbeli
elbeszélgetésen való részvétel, valamint a gyakorlati vizsgán elért eredménytől is, ezért a
gyakorlati felvételire mindenkinek el kell jönnie, aki testnevelésre, táncra vagy drámára
jelentkezik!!!

testnevelés felvételi időpontja:
2018. február 26.
érkezés a fiú jelentkezők számára: 8.00-tól a Sződliget utcai telephelyünkre

kezdés a fiúk számára: 8.30
érkezés a lány jelentkezők számára: 12.30-tól a Sződliget utcai telephelyünkre
kezdés a lányok számára: 13.00
(egyéb részletes információ a tagozatnál)
dráma felvételi időpontja:
2018. február 27. 9.00 (külön beosztás február 20-a után tekinthető meg az iskola honlapján)
a gyakorlati felvételi helyszíne: Sződliget utcai telephely – „Átjáró”
Kérjük, minden jelentkező hozzon magával egy bemutatkozó anyagot, melyen szerepel egy 1 évnél
nem régebbi fénykép és egy rövid bemutatkozás; ennek javasolt tartalma: Miért akarok dráma
tagozatra járni? Korábbi színjátszó tapasztalataim. Milyen hangszeren tudok játszani? Kedvenc
színházi előadásaim (előadás címe, színház). A felvételin előadandó vers(ek), dal(ok) megjelölése.
Ezt mindenképpen szeretném, ha tudnák rólam… kezdetű mondat befejezése.
(egyéb részletes információ a tagozatnál)
tánc felvételi időpontja:
2018. február 28. 9.00 (külön beosztás február 20-a után tekinthető meg az iskola honlapján)
helyszín: Sződliget utcai telephely
Kérjük minden jelentkező hozzon magával egy bemutatkozó anyagot, melyen szerepel egy 1 évnél
nem régebbi fénykép és egy rövid bemutatkozás, mely tartalmazza, hogy milyen mestereknél
milyen műfajt tanult és esetleg milyen eredményei vannak! Valamint egy néhány mondatos
motivációs szöveget, melyben leírja, hogy miért szeretne tánctagozatra jelentkezni!
(egyéb részletes információ a tagozatnál)

A szóbeli vizsgára minden diák hozza magával az ellenőrző könyvét, a matematika és a
magyar füzetét! (Amennyiben vannak oklevelei, érmei, azokat is!)

