
FORRAI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 
A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 

TÁJÉKOZTATÓ A 4 ÉVFOLYAMOS MŰVÉSZETI GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRŐL 

DRÁMA ÉS TÁNC SZAKIRÁNNYAL  

Iskolánk 2020. szeptemberétől négyosztályos (9-12. évfolyam) képzésben a művészeti gimnáziumi 0,5 
osztályt indít dráma és tánc szakiránnyal (14 fő). Intézményünk a 3-as metró vonalán, a Forgách utcai 
megálló közelében található. 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételi eljárás során a szóbeli felvételi vizsgára nem tudjuk fogadni 
azokat a tanulókat, akiknek a hozott pontja és az írásbeli vizsga eredménye együttesen nem érik el a 

75 pontot. 
 

 
Szakirány megnevezése és tagozatkód száma / fontos dátumok 

Tagozatkód:  
0009 

4 évfolyamos művészeti gimnáziumi képzés  
dráma és tánc szakiránnyal (14 fő) 

Telephely-kódja: 001 

Nyílt napok időpontjai 

 
2019. október 9-10. (szerda/csütörtök) - 

2019. november 13-14. (szerda/csütörtök) 
8.15 órától igazgatói tájékoztató 8.45-ig, utána regisztráció az órákra, majd 

óralátogatás 9. 00 - 11.30-ig. 
 

Első idegen nyelv angol 

Választható második idegen 
nyelv 

Megfelelő létszámú csoportok 
esetén! 

német, olasz, spanyol 
 

Központi írásbeli vizsga: 2020. január 18. 10.00 

Szóbeli vizsga: 2020. február 27 – március 4. 14.15-18.00 

Iskolánk alapadatai 

Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 
a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában 

Budapest, 1139 Lomb utca 41. 
OM azonosító: 035491 

Telefon: 350-1782, 350-8326 
Honlap: www.forrai.hu 

E-mail: iskola@forrai.eu 

 

A 4 osztályos művészeti gimnázium erősségei lesznek 

 9. évfolyamon ének-zene (2 óra), vizuális kultúra (2 óra), dráma és tánc (2 óra),  

 10. évfolyamtól egy óra énektanulás, három óra dráma képzés 

 11 – 12. évfolyamon egy óra énektanulás, négy óra dráma képzés 

 hangképzés, önismereti és meditatív játékok, színpadi mozgás, versmondás, bibliodráma, évenként közös 
előadás 

 a plusz két óra testnevelés terhére tánc foglalkozás (hip-hop, jazz balett, társastánc) 

 jó átlageredmények az érettségi tantárgyakból, nyitott továbbtanulási lehetőségek reál és humán irányban, 

 angol- és művészeti tábor anyanyelvi tanárokkal, együttműködés külföldi önkéntesekkel, egyházakkal 

 emelt szintű érettségire való felkészítés, 

 iskolalelkészi jelenlét, 

 közvetlen kapcsolat a Magyarországi Metodista Egyházzal a diákok testi, lelki, szellemi egészsége érdekében.  

http://www.forrai.hu/


Kreativitás, értékteremtés, igényes környezet! 
 

Nevelési céljaink 

 széleskörű általános műveltség megalapozása, 
tehetséggondozás, 

 angol oktatás kis csoportokban 

 vizuális kultúra, kreativitás fejlesztése, 

 harmonikus, stabil értékrendű, magabiztos 
személyiséggé formálás, 

 környezettudatos, egészséges életmódra 
nevelés testi és lelki értelemben, közösségi 
szolgálat, 

 önálló és teamben végzett projektfeladatok. 
 

Szemléletmódunk, kapcsolatunk a diákokkal 

 élménygazdag, gyakorlatias oktatás, 

 támogató pedagógiai légkör, 

 középpontban az egyéni bánásmód, 

 hátrányokkal küzdők integrációja. 
 

Iskolai környezet 

 jó hangulatú, családias környezet, 

 barátságos épület, légkondicionált tantermek, 
korszerű felszereltség, 

 Internet.

INFORMÁCIÓK A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 
Iskolánkba jelentkezni a központi felvételi eljárás szerint az általános iskolában biztosított jelentkezési lapon lehet.  

A vizsgázók teljesítményének értékelése, a rangsorolás módja, pontszámítás 
 

A felvételi során megszerezhető pontok: írásbelin 100 pont, hozott pontok 50 pont, 
szóbelin elérhető szintén 50 pont. Összesen elérhető 200 pont. 

 

 A pontok 50%-át adja a központi írásbeli vizsga eredménye 
(magyar/matematika), 

 

 25%-ban vesszük figyelembe a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményeket 
(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból),  

 

 további 25%-ban számít a szóbeli elbeszélgetés eredménye. 
 

Ezen kívül a jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venni.  
 

Az alkalmassági és a szóbeli vizsgára 2020. február 27 – március 4. között, 11.30-18.00 óráig kerül sor. 
 

DRÁMA ALKALMASSÁGI VIZSGA 
 

Az alkalmassági vizsgára öt vers- vagy prózarészlettel kérünk készülni, szabadon választott műfajban  
(az előadandó műveket a tanuló hozza magával). 

 
Az alkalmassági vizsgán csak megfelelt és nem megfelelt minősítést lehet szerezni. Az előbbi esetben a szerzett 

pontok alapján rangsoroljuk a tanulót, az utóbbi esetben viszont a tanulót nem tudjuk felvenni. A felvételi 
pontszámba az alkalmassági vizsga nem számít bele. 

 
A szóbelire beosztott tanulók névsorát folyamatosan frissítve a honlapon tesszük közzé. Kérjük, hogy a tanuló 

hozzon magával matematika és magyar füzetet, ellenőrzőt vagy az e-napló kinyomtatott változatát.  
 

A felvételi eljárásban az iskola előnyben részesíti azokat a jelentkezőket, akik HHH-s besorolásúak, a kerületben 
laknak, ill. sajátos helyzetűként azokat, akiknek a testvére már az iskola tanulója, összpontszám egyezés esetében a 

sorrend megállapításakor az írásbeli vizsgán elért pontokat vesszük figyelembe.  
 

Az ideiglenes felvételi jegyzék 2020. március 16-tól megtekinthető lesz honlapunkon vagy iskolánkban.  
2020. március 19-20-án tudnak változtatni a családok a választott középiskolák sorrendjén, az általános 

iskolában. A végleges felvételi jegyzék birtokában a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést írásban 2020. 
április 30-án küldjük meg. 

 
 
Budapest, 2019. szeptember       Szabadosné dr. Vargha Magdolna 
          intézményvezető 


