Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában
OM: 035191

A 2017/2018. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM
Választható tanulmányi területek, ágazatok:






0001 gimnázium emelt óraszámú angollal (0,5 osztály – 14 fő)
0006 dekoratőr (0,5 osztály – 14 fő)
0008 grafikus (0,5 osztály – 14 fő)
0009 művészeti gimnázium (dráma és tánc - rajz) – 1 osztály – 28 fő
0010 művészeti gimnázium (média) – 0,5 osztály – 14 fő

A felvételi döntés alapja az összes tagozatunkon:




általános iskolai tanulmányi eredmény 25% (max. 50 pont)
központi, egységes írásbeli vizsga eredménye 50% (max. 100 pont)
szóbeli vizsga / szakmai szóbeli vizsga eredménye 25% (max. 50 pont)
Felvételire jelentkezés

A képzésekre jelentkezni az általános iskolában a jogszabályokban meghatározott módon jelentkezési
lapon lehet. Jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2018. február 15.
Tanulmányi eredmények beszámítása


gimnáziumi tagozatok esetében: általános iskolai tanulmányi eredmény (7. évvégi és 8.
félévi jegyek a tájékoztatóban meghatározott tantárgyakból – magyar nyelv- és irodalom,
történelem, idegen nyelv valamint informatika/földrajz/biológia – ez utóbbinál a legjobb
érdemjegyűt vesszük figyelembe) 25% (max. 50 pont)



szakgimnázium esetében: általános iskolai tanulmányi eredmény (7. évvégi és 8. félévi
jegyek a tájékoztatóban meghatározott tantárgyakból – rajz, irodalom, történelem – a rajz
érdemjegy háromszoros értékkel bír) 25% (max. 50 pont) – amennyiben valamelyik évfolyamon a tanuló
nem rendelkezik rajz érdemjeggyel, a technika jegyet vesszük figyelembe.
Írásbeli vizsga

Intézményünk szervez központi írásbeli vizsgát.
A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2017. december 8. A jelentkezést közvetlenül az
iskolának kell leadni, ez történhet személyesen vagy postai úton. Az írásbeli időpontjáról külön
értesítést nem küldünk!


A központi írásbeli vizsga napja: 2018. január 20. 10.00



A kiértékelt dolgozatok megtekintésének és az értékelőlap átvételének ideje és helye:
2018. január 31. (szerda) 8.00-16.00, az iskola épületében, a javító tanárok jelenlétében.
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Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga időpontja intézményünkben: 2018. február 26 – március 2.
Gimnáziumi tagozatokon (0001-0009-0010) 14.15-18.00 óráig, az alábbi kompetenciákat vesszük
figyelembe:


Az angol nyelvi tagozatra érkező tanulóink esetében: egy általunk kiadott angol nyelvű szöveget
kell értelmezni, véleményt alkotni és a témáról beszélgetni a szaktanárral. Akinek nincs nyelvi
előképzettsége, annak jelentkezését erre a szakra nem tudjuk fogadni!



A média tagozatra ékező tanulóink hozzanak magukkal 3 db újságcikket vagy internetes
portálról nyomtatott cikket – bármilyen témában, ami felkeltette az érdeklődésüket és szívesen
beszélnének róla.



A művészeti tagozat esetében a dráma és tánc irányba felvételizőtől az elbeszélgetés során öt
vers- vagy prózarészletet kérünk megtanulni és előadni, szabadon választott műfajban (az
előadandó műveket a tanuló hozza magával). A rajz (vizuális kultúra) irányba felvételiző tanuló
hozza magával öt alkotását, amiről szívesen beszélne.

A tagozatonkénti vizsgát általános elbeszélgetés előzi meg, kérjük, hogy erre minden tanuló hozza
magával a diákigazolványát, ellenőrzőjét (ill. az e-napló jelen állapot szerinti kinyomtatott változatát),
valamint magyar és matematika füzetét.
Szakgimnáziumi (0006 dekoratőr – 0008 grafikus) tagozatainkon a szóbeli felvételi két
részből áll:
Az adott napra behívott tanulók 13.15-kor adják le a művésztanáraink számára mappáikat,
melyek az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák:
Minden jelentkező min. 10 olyan, bármilyen technikával készült, alkotását hozza magával, amely
megítélése szerint a legjobban tükrözi érdeklődését és felkészültségét. Ezek a művek természetesen a
tanuló birtokában maradnak – mi csak megnézzük őket.
14.15-től általános és szakmai szóbeli elbeszélgetés lesz:
Kérjük, hogy a tanuló készüljön arra, hogy a magával hozott anyagról tudnia kell néhány
percben beszélni.
A szakmai vizsgát általános elbeszélgetés előzi meg, kérjük, hogy erre minden tanuló hozza magával
a diákigazolványát, ellenőrzőjét (ill. az e-napló jelen állapot szerinti kinyomtatott változatát), valamint
magyar és matematika füzetét.
Amennyiben a tanuló rendelkezik szakértői véleménnyel - és azt a jelentkezési laphoz nem csatolták –
kérjük, szíveskedjenek elhozni
Az iskola a felvételi bizottságokat, úgy alakította ki, hogy annak a tanulónak, aki több tagozatot is
megjelölt - EGY bizottságon belül lesz minden egyes általa megjelölt tagozat felvételije.
Tehát egy időpontot fog kapni és egy helyszínen fog vizsgázni.

A felvételi eljárásban a szóbeli elbeszélgetés, két rész összesen 50 pont és 25 %-ban számít a
felvételi pontok összegzésénél.
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Fontos időpontok:
Az ideiglenes felvételi lista közzététele: 2018. március 14.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában (sorrend megváltoztatása):
2018. március 21-22.
Az intézmény értesítést küld az általános iskolának és a diákoknak a felvételről: 2018. április 27.
A Sajátos Nevelési Igényű tanulókra vonatkozó speciális
eljárási szabályok a felvételi során
Intézményünk Alapító Okiratában megfogalmazottak alapján iskolánk korlátozott számban vállalja:

„A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelését, oktatását 9-12. évfolyamon, akik egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek (BNO kód: F 81.0 diszlexia, F 81.1
diszgráfia, F 81.2 diszkalkulia, szakértői bizottság véleménye alapján)”
Kérjük, hogy ennek figyelembe vételével jelentkezzenek hozzánk! Speciális kérdéseikkel
forduljanak iskolánk vezetőségéhez!
1. A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés speciális szabályai:
A kérelmet és az érvényes szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára való jelentkezéskor, a
jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Az intézményvezető a szakértői vélemény alapján
határozatot hoz, amely tartalmazza, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulóknak az írásbeli
során. A határozatot a vizsga előtt eljuttatjuk a tanulóhoz és a szülőhöz is.
Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsgán az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
-

időhosszabbítás (a szakértői vélemény alapján az igazgató dönt az időhosszabbítás mértékéről,
max. adható 30 perc – tárgyanként 15-15 perc)
az iskolai tanulmányok alatt használt segédeszköz használata az írásbeli során (szakértői
véleményben foglaltak szerint)
a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (szakértői véleménnyel alátámasztott
módon)

2. Az iskolába jelentkező tanulókra vonatkozó speciális szabályok
A tanulói jelentkezési lappal együtt kérjük beküldeni a felvételi vizsgával/eljárással kapcsolatos szülői
kérvényt ill. a szakértői véleményt – amelyben jelzik, hogy az alábbiak közül melyik kedvezményt
szeretnék igénybe venni (a szakértői véleménnyel alátámasztva). Az iskola határozatot hoz és értesíti a
speciális körülmények engedélyezéséről vagy elutasításáról a felvételizőt.


gimnáziumi tagozatok esetében: általános iskolai tanulmányi eredmény (7. évvégi és 8.
félévi jegyek a tájékoztatóban meghatározott tantárgyakból – magyar nyelv- és irodalom,
történelem, idegen nyelv valamint informatika/földrajz/biológia – ez utóbbinál a legjobb
érdemjegyűt vesszük figyelembe) 25% (max. 50 pont)
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szakgimnázium esetében: általános iskolai tanulmányi eredmény (7. évvégi és 8. félévi
jegyek a tájékoztatóban meghatározott tantárgyakból – rajz, irodalom, történelem – a rajz
érdemjegy háromszoros értékkel bír) 25% (max. 50 pont)

SNI tanulók esetében tantárgyi felmentés esetében, pl. a magyar nyelv- és irodalom helyett a történelem
tantárgy jegyét számítjuk be.


központi, egységes írásbeli vizsga eredménye 50% (max. 100 pont)

SNI tanuló esetén, amennyiben nem írt
-

magyar írásbeli felvételit: a hozott pontok duplázódnak + a matematika írásbeli eredménye
matematika írásbeli felvételit: a hozott pontok duplázódnak + a magyar írásbeli eredménye



A két részből álló szóbeli eredménye 25% (max. 50 pont)
A szóbeli felvételi vizsgán



Az angol nyelvi tagozatra érkező tanulóink esetében: egy általunk kiadott angol nyelvű szöveget
kell értelmezni, véleményt alkotni és a témáról beszélgetni a szaktanárral. Akinek nincs nyelvi
előképzettsége, annak jelentkezését erre a szakra nem tudjuk fogadni!



A média tagozatra ékező tanulóink hozzanak magukkal 3 db újságcikket vagy internetes
portálról nyomtatott cikket – bármilyen témában, ami felkeltette az érdeklődésüket és szívesen
beszélnének róla.



A művészeti tagozat esetében a dráma és tánc irányba felvételizőtől az elbeszélgetés során öt
vers- vagy prózarészletet kérünk megtanulni és előadni, szabadon választott műfajban (az
előadandó műveket a tanuló hozza magával). A rajz (vizuális kultúra) irányba felvételiző tanuló
hozza magával öt alkotását, amiről szívesen beszélne.



Szakgimnáziumi tagozaton minden jelentkező min. 10 olyan, bármilyen technikával készült,
alkotását hozza magával, amely megítélése szerint a legjobban tükrözi érdeklődését és
felkészültségét. Ezek a művek természetesen a tanuló birtokában maradnak – mi csak megnézzük
őket. Kérjük, hogy a tanuló készüljön arra, hogy a magával hozott anyagról tudnia kell néhány
percben beszélni.

Az általános elbeszélgetésre kérjük, hogy minden tanuló hozza magával a diákigazolványát, ellenőrzőjét
(ill. az e-napló jelen állapot szerinti kinyomtatott változatát), valamint magyar és matematika füzetét. SNI
tanuló esetén a mentesített tantárgy füzete helyett történelem füzetet kérünk hozni.

Budapest, 2017. szeptember

Szabadosné dr. Vargha Magdolna
intézményvezető

4

