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Tisztelt felvételire jelentkező! 

 

Iskolánk az Ön részére a képességek, készségek meglétét vizsgáló felvételi időpontját  

 

2019. február hó 25-én, 13.00-tól tartja. 

 

Helyszíne: 1074 Budapest, Szövetség u. 35. III. emeleti tantermek 

(Kérjük, a jelzett időpont előtt tíz perccel megérkezni szíveskedjék.) 

 

A képességek és készségek meglétét a következők szerint végezzük: 

Grafikus/Animációs /Hangmester/Művészi fotográfus/Kiadványszerkesztő, Divat-stílus/Dekoratőr 

szakra, illetve Művészeti tagozatra jelentkezőink:  

Egy kreatív számítógépes feladat illetve egy kreatív manuális feladat megoldása. 

A felvételire jelentkező korábbi saját alkotásának bemutatása. Szóbeli beszélgetés a választott 

szakirányról. 

A Művészi fotográfus szakra jelentkezők, a felvételire egy témán belül készült képeket hozzanak 

magukkal (darabszámtól függetlenül), a téma pedig a Tér és idő. 

 a fotókat, animációkat elég adathordozón elhozni, a grafikákat, festményeket rajzmappában 

elhelyezve. 

A felvételi meghallgatásra hozzon magával rajzfelszerelést (A/4-es műszaki rajzlap 3 db, grafit 

ceruza B-s, színes rajzeszköz, radír) 

 

Táncos jelentkezőink:  

Egy kreatív mozgásos feladat megoldása.  Szóbeli beszélgetés a választott szakirányról. 

A szóbeli meghallgatásra kérjük, hogy 

 melegítőben jöjjön, a táncos szak mozgásos feladata miatt. Átöltözésre nem tudunk helyet 

biztosítani. 

 ha van, hozzon magáról fényképet vagy videót, ahol lehetőleg mozgás vagy színpadi 

előadás közben látható. 

 

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

beszélgetés a választott szakirányról. 

 

 

 



  

   

 

Szociális szakra jelentkezőink: Egy számítógépes feladat megoldása. Szóbeli beszélgetés a 

választott szakirányról. 

 

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. 3-4 órát vesz igénybe. 

A jelentkezőt szülő vagy gondviselő elkísérheti, de a feladat megoldásánál nem lehet jelen.  

 

A Garabonciás Középiskola vezetősége 

 

A felvételi meghallgatásra minden jelentkező hozza magával: 

Fényképes személyi azonosságot igazoló okmányt 

Tanulói azonosító kártyát 

Ellenőrző könyvét / E-ellenörző kivonatot 

Korábban készített saját alkotásait 

Esetlegesen: SNI igazoló orvosi bizottsági véleményt, tankönyvtámogatásra való jogosultságot 

igazoló dokumentumot. 

 

A meghallgatáson való részvételről kérésre igazolást adunk ki. 

 

Budapest, 2019. február 15. 

 

          Üdvözlettel: 

 

 

 

            Sautekné Szöllösi Ildikó 

                                igazgató  

 

 

 

 

 


