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Tisztelt felvótelire jelentkező !

Iskolánk 2019. május I4-én 13.00 órai kezdéssel tartja pótfelvételi eljárását.
Helyszín: 1074 Budapest, Szövetség u. 35., III. emeleti tantermek

(Kérj ük, a j elzett időpont előtt tízperccel megérkezni szíveskedj ék. )

A képességek és készségek meglétét a következőkszerintvégezziJk;
Grafikus/Animációs /Hanemester/IvIűvészi fotográfus/Kiadványszerkesztő. Divat-stílus/Dekoratőr
szakra. i lletve M úvészeti ta qozatra j elentkezői nk :

Egy kreatív szálmítőgépes feladat illetve egy kreatív manuális feladat megoldása.

A felvételire jelentkező korábbi saját alkotásának bemutatása. Szóbeli beszélgetés a váIasúotI
szakiránytőI.
A Művészi fotográfus szal<rajelentkezők, a felvételire egy témán belül készült képeket hozzanak
magukkal (darabszámtól fiiggetlenül), a téma pedig a Tér é_p idé,
. a fotókat, animációkat elég adathordozón elhozni, a graftkákat, festményeket rajzmappában

elhelyezve.
A felvételi meghallgatásra hozzon magával rajzfelszerelést (A/4-es műszaki rajzIap 3 db, grafit
centza B-s, színes rajzeszköz, radir,)

Táncos jelentkezőink:

Egy kreatív mozgásos feladat megoldása. Szóbeli beszélgetés aválasztotí szakirányról.
A szóbeli meghallgatásra kérjiik, hogy

. melegítőben jöjjön, a táncos szakmozgásos feladata miatt. Atöltözésre nem tudunk helyet
biáosítani.

. ha varl,hozzon magáról fényképet vagy videót, ahol lehetőleg mozgás vagy színpadi
előadás közben látható.

Informatikus. informatika taeozatos jelentkezőink: Egy számítógépes feladatsor megoldása. Szóbeli
beszél getés a v álasztott szakirányról.
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A felvételi lebonyolítása:
A képességek és készségek meglétét háromtagú bizottságbanvégezzük. A szóbeli beszélgetés során
a szövegértési képességek meglétét is vizsgálj"k. A bizottsági tagok egymástól fuggetlenül alakítják
ki áltáspondukat 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 felvételi meghallgatásra minden j elentkező hozza magával:
- Fényképes személyi azonosságot igazolő okmanl,t
- Tanulói azonosító káítyát
- 5., 6.,7 . év végi és 8. félévi bizonyiarányt
- Központi írásbeli felvételi vizsga eredményét

- Ellenőrző könyvét / E-ellenörző kivonatot
- Korábban készített saját alkotásait
- Esetlegesen: SNI igazolő orvosi bizottsági véleménl,t

A meghallgatáson valő részvételről kérésre igazolást adunk ki.

Budapest, 2019. május 7.
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Garabonciás Médiaművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium,
Számítástechnikai Szakközépiskola, Gimnázium

1074 Budapest, Szövetség u. 35. Telefon:344-7000 A projekt az Európai Unió
tómogatásával vaLósul meg.
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