
  

   

Pótfelvételi eljárásra jelentkező tanulók részére 

 

Kedves felvételiző! Tisztelt Gondviselő! 

 

A Garabonciás Középiskola 2020. május 14-én 13.00 órai kezdettel szervezi meg pótfelvételi 

eljárását.  

A pótfelvételi online fog zajlani, a Zoom program segítségével. Kérem, addig töltsék le ezt a 

programot! https://zoom.us/ 

 

Ha a felvételi idejében bármilyen tecnikai nehézségük akad, a következő telefonszámon tudják 

jelezni felénk: 1 344 7000 

Amennyiben, előre láthatóan, nem tudják megteremteni az online kapcsolattartás lehetőségét, az 

iskola helyszínén biztosítjuk az online kapcsolatot a felvételi bizottsággal. Tehát, ebben az esetben, 

fáradjanak be az iskolába a megadott időpont előtt fél órával. /Kérem, a vírushelyzetre való 

tekintettel csak végszükség esetén éljenek ezzel a lehetőséggel!/ 

 

A szóbeli elbeszélgetést kiegészíti a benyújtott portfoliók megtekintése a művészeti szakmák 

esetében. 

 

Benyújtandó portfolió 

 

Grafikus, Művészeti és Médiafotográfus valamint a Mozgókép és animáció készítő szakra 

jelentkezők: 

5-6 db szabadkézzel készített grafika, festmény. 

Ezen felül: 

Művészeti és Médiafotográfus 

10 db, alábbi témában készült fotó: Árnyékok az arcon. 

Hangmester: 
1-2 db. 30 mp-es hanganyag. – ha még nem készítettél ilyet, nem probléma, nem vonja maga után 

az elutasítás lehetőségét. 

Mozgókép és animáció készítő: 

Nem kötelező része a felvételinek, de ha van: 1-2 db. 30 mp-es mozgó képes digitális anyag.  

 

A portfoliót elektronikus formában juttassák el a megadott e-érhetőségek egykére! A 

szabadkézzel készült munkákat szkennelve, vagy befotózva. 

 

A képességek és készségek meglétét a következők szerint végezzük:  

 

Grafikus/Animációs /Hangmester/Fotográfus/Kiadványszerkesztő, Divat-stílus/Dekoratőr szakra, 

illetve Művészeti tagozatra jelentkezőink:  

Egy kreatív számítógépes feladat megoldása. A felvételire jelentkező korábbi saját alkotásának 

bemutatása (6-10db). Szóbeli beszélgetés a választott szakirányról. 

 

Informatikus, informatika tagozatos jelentkezőink: Egy logikai feladatsor megoldása. Szóbeli 

beszélgetés a választott szakirányról, gondolkodási képességek felmérése 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/


  

   

A felvételi lebonyolítása 

 

A képességek és készségek meglétét háromtagú bizottságban végezzük.  

A szóbeli beszélgetés során a szövegértési képességek meglétét is vizsgáljuk. A bizottsági tagok 

egymástól függetlenül alakítják ki álláspontjukat a felvételre jelentkezőkről.  

A felvételi időtartama: kb. 1 órát vesz igénybe. 

 

A felvételi idejére az alábbi okmányokat készítsék elő Fényképes személyi azonosságot igazoló 

okmányt.  

A következő okmányt a portfolióval egy időben kérjük szkennelve elküldeni Ellenőrző könyvének 

értékelő és szöveges feljegyzéseit tartalmazó oldalait. / E-ellenörző kivonatot. 

Esetlegesen: SNI; BTM fennállását igazoló orvosi bizottsági véleményt. 

 

A felvételit tehát, május 14-én 13.00 és 16.00 között tarjuk. Sorban fogjuk a diákokkal felvenni a 

kapcsolatot. 

 

 

Az Ön tervezett felvételi időpontja:………………. 

 

Kérem, hogy ennek ellenére a megadott időintervallum teljes egészében legyen elérhető számunkra 

/ amíg sorra nem kerül/, hiszen előfordulhat, hogy esetleges technikai problémák miatt kénytelenek 

leszünk változtatni a sorrenden. 

Elérhetőségek:garaboncias.titkarsag@gmail.com; garaboncias.igazgato@gmail.com 

 

 

Tisztelettel, Sauekné Szöllősi Ildikó 

igazgató 

 

Budapest, 2020. 05. 02. 


