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Tagozatkód

4100

Osztály

4 évfolyamos, az „általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály,
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból

Felvehető tanulók száma

34 fő

Oktatott idegen nyelv

Az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv.

Csoportbontásban tanult tantárgy

angol nyelv, német nyelv, matematika, digitális kultúra

Tagozatkód

4200

Osztály

4 évfolyamos, az „általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály,
emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból

Felvehető tanulók száma

34 fő

Oktatott idegen nyelv

Az első idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv.

Csoportbontásban tanult tantárgy

német nyelv, angol nyelv, matematika, digitális kultúra

Tagozatkód

5100

Osztály

Felvehető tanulók száma

1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből + 4 évfolyamos,
az „általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály emelt szintű angol
nyelvi oktatással.
Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, matematika - fizika
irányultsággal.
17 fő

Oktatott idegen nyelv

Az első idegen nyelv az angol nyelv, a másik idegen nyelv a német nyelv.

Csoportbontásban tanult tantárgy

angol és német nyelv, matematika, digitális kultúra, fizika, kémia, biológia

Tagozatkód

5200

Osztály

Felvehető tanulók száma

1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből + 4 évfolyamos,
az „általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály emelt szintű angol
nyelvi oktatással.
Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, kémia-biológia irányultsággal.
17 fő

Oktatott idegen nyelv

Az első idegen nyelv az angol nyelv, a másik idegen nyelv a német nyelv.

Csoportbontásban tanult tantárgy

angol és német nyelv, matematika, digitális kultúra, fizika, kémia, biológia

Tagozatkód

6000

Osztály

6 évfolyamos, az ”általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály.
Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból.
34

Felvehető tanulók száma
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Oktatott idegen nyelv
Csoportbontásban tanult tantárgy
Felvételi követelmény a gimnáziumi
osztályokba

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, a második
idegen nyelv a 9. évfolyamtól a német nyelv.
angol és német nyelv, matematika, digitális kultúra

Tagozatkód

A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelv
és matematika feladatlapok eredményei.
A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a
szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja.
A hozott pontok:
 tanulmányi eredmény: az előző évfolyam év végi és a 2021/2022. tanév
félévi érdemjegyek összegének duplázása. A kiszámításhoz a következő
tantárgyakat vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, történelem,
matematika, tanult idegen nyelv.
A szerzett pontok:
 a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgán elért
pontszámok összege.
Tehát, a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont.
1100

Szakmacsoport

Művészet

Tervezett szakmai kimenet

A szakképesítés megnevezése: 4 0213 01 Képző- és iparművészeti
munkatárs- Művészeti grafikus szakirányú szakképesítés.
4 év elvégzése után komplex érettségi vizsga.
Az 5. évfolyam elvégzése után a szakmai képzés programkövetelmény által
meghatározott szakirány szerinti szakmai vizsga: 4 0213 01 Képző- és
iparművészeti munkatárs.
Szakirány: művészeti grafikus

Osztály

Szakgimnáziumi közismereti és szakképzési programkövetelményre épülő
párhuzamos művészeti oktatás.
Az évfolyamok száma: 4+1
Szakgimnáziumi osztály grafikus szakiránya

Felvehető tanulók száma

8 fő

Tagozatkód

1200

Szakmacsoport

Művészet

Tervezett szakmai kimenet

Felvehető tanulók száma

A szakképesítés megnevezése: 4 0213 01 Képző- és iparművészeti
munkatárs- Kerámiaműves szakirányú szakképesítés.
4 év elvégzése után komplex érettségi vizsga.
Az 5. évfolyam elvégzése után a szakmai képzés programkövetelmény által
meghatározott szakirány szerinti szakmai vizsga: 4 0213 01 Képző- és
iparművészeti munkatárs
Szakirány: kerámiaműves
Szakgimnáziumi közismereti és szakképzési programkövetelményre épülő
párhuzamos művészeti oktatás.
Az évfolyamok száma: 4+1
Szakgimnáziumi osztály kerámiaműves szakiránya
4 fő

Tagozatkód

1300

Szakmacsoport

Művészet

Tervezett szakmai kimenet

A szakképesítés megnevezése: 4 0213 01 Képző- és iparművészeti
munkatárs- Textilműves szakirányú szakképesítés
4 év elvégzése után komplex érettségi vizsga.

Felvételi pontszámítás módja

Osztály

2

Az 5. évfolyam elvégzése után a szakmai képzés programkövetelmény által
meghatározott szakirány szerinti szakmai vizsga: 4 0213 01 Képző- és
iparművészeti munkatárs Szakirány : Textilműves
Osztály

Szakgimnáziumi közismereti és szakképzési programkövetelményre épülő
párhuzamos művészeti oktatás.
Az évfolyamok száma: 4+1.
Szakgimnáziumi osztály textilműves szakiránya

Felvehető tanulók száma

4 fő

Oktatott idegen nyelv a
szakgimnáziumi osztályban

angol nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy a
szakgimnáziumi osztályban

rajz-,festés-,mintázás szakmai elmélet és gyakorlat

Felvételi követelmény a
szakgimnáziumi osztályba

Mindhárom tanszakon a központi közös írásbeli vizsga teljesítése és az
alkalmassági vizsgán való megfelelt minősítés.
A felvételi alkalmassági vizsga feladatai:
Tanulmányrajz ceruzával: tárgyábrázolás-csendélet (kompetenciák: tér és
formaérzék vizsgálata),
- A csendélet színes technikával (kompetenciák: színérzék,
kompozíciós készség, kreativitás vizsgálata),
- emberi alak mozdulattanulmánya - kroki (kompetenciák:
arányosság, szerkezetesség vizsgálata).
A felvételi alkalmassági vizsga időpontja: 2022. február 25. 15:00, péntek
vagy 2022. február 26. – szombat 10.00 óra. Helye: Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakgimnázium
Igazolt, indokolt távollét esetén pótfelvételi alkalmassági vizsga tehető.
A pótfelvételi alkalmassági vizsga időpontja:
2022. március 2. – szerda 14.00 óra.
A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a
szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja.
A hozott pontok:
 tanulmányi eredmény: a 7. évfolyam év végi és a 2021/2022. tanév félévi
érdemjegyek összegének duplázása. A kiszámításhoz a következő
tantárgyakat vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, történelem,
matematika, tanult idegen nyelv.
A szerzett pontok:
 a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgán elért
pontszámok összege.
Tehát, a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont.
Latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, versmondó kör,
énekkar, tantárgyi szakkörök, iskolaújság, iskolarádió, tömegsport
lehetőségek
A személyes jelenléttel járó nyílt nap megtartása az aktuális járványhelyzet
függvénye.
Az ezzel kapcsolatos információk a honlapon megtalálhatók.
https://www.topartigimi.hu

Felvételi pontszámítás módja

Tanórán kívüli lehetőség iskolánkban

Nyílt nap

A központi írásbeli felvételi vizsgára
jelentkezés határideje:

2021. december 3. péntek

A központi írásbeli felvételi vizsga
ideje a választott intézményben:

2022. január 22. szombat, 10.00 óra
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A középfokú iskolákba jelentkező
tanulók jelentkezési lapjának a
középiskolába történő beérkezési
határideje:

2022. február 18.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.)

A 2022/2023-as tanévben induló képzéseinkről részletes tájékoztató a honlapunkon található:
www. topartigimi.hu/Beiskolázás
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