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A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium több mint 30 éve elismert, jól működő 

iskola négy-, öt- és hat évfolyamos gimnáziumi és öt évfolyamos szakgimnáziumi 

osztályokkal. Az intézmény Székesfehérvár egyik legszebb részén, a belvároshoz közel, 

csendes, szép természeti környezetben álló modern épület nagy belső terekkel, 

pihenősarkokkal, újszerű építészeti megoldásokkal, így méltán nyerte el 2010-ben az 

Építészeti Nívódíjat. A környezetvédelem kiemelt szerepet játszik tanulóink és dolgozóink 

életében. 2011-től elsőként valósítottuk meg Székesfehérváron a középiskolák közül a 

szelektív hulladékgyűjtést. Az egészséges, tiszta környezetet őrizzük, közösen építjük, 

szépítjük környezetvédő akcióinkkal. Iskolai könyvtár, informatika tantermek, szaktantermek 

és szakmai műhelyek biztosítják az oktatás magas színvonalát. 

 Az országos kompetenciamérések eredményei több éve tanulóink tudását igazolják: minden 

mért korosztály és kompetencia tekintetében az országos élvonalban szerepeltünk vagy a 

legjobb teljesítményt nyújtottuk. Az idegen nyelv oktatása terén is a város egyik 

legeredményesebb iskolája a Tóparti. Minden gimnáziumi osztályunkban emelt szintű 

idegennyelv-oktatás folyik: a tanulók két idegen nyelvet - angol/német - sajátítanak el. A 

szakgimnáziumi osztályok angol nyelvet tanulnak, a 9. évfolyamtól kezdődően szakmai 

idegen nyelvet is. A diákjaink idegennyelvtudását bizonyító „C” típusú közép- és felsőfokú 

nyelvvizsga-bizonyítványok száma folyamatosan növekszik. Az emelt szintű érettségi 

vizsgára előkészítő foglalkozásokon készítjük fel tanulóinkat magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből, a második idegen nyelvből, matematikából, fizikából, biológiából és kémiából. 

A közép- és az előírt emelt szintű érettségi és a szakmai vizsgák kiemelkedő eredményei a 

magas színvonalú oktatómunkát dicsérik. Iskolánk az egyetemi beiskolázási rangsorban az 

országos listák élmezőnyében található. A középiskolák más - pl. A 100 legjobb gimnázium - 

szempontú rangsorolásában  évek óta szintén az előkeló helyen vagyunk az országos 

kompetenciamérés, a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák eredményei, valamint az  

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen  (OKTV) elért helyezések alapján. 

 A tópartis tanulók eredményesen szerepelnek a városi, a megyei és az országos tanulmányi, 

műveltségi versenyeken és kulturális bemutatókon. A Fejér Megyei Diáknapokon sorozatosan 

hozzuk el a legrangosabb díjakat. A tömeges és sikeres sporttevékenység elismeréseként az 

intézmény több mint egy évtizede a város legeredményesebb középiskolája. Művésztanáraink, 

volt növendékeink és művészeti szakgimnáziumi tanulóink rendszeres kiállításai a város 

kulturális életének is rangos, érdeklődéssel várt eseményei, érdekes színfoltjai. Az iskolában 

eredményes tehetséggondozás folyik: tantárgyi szakkörök, énekkar, versmondó kör, irodalmi 

színpad nyújt lehetőséget az érdeklődőknek, öntevékeny diákcsoportok működtetik az 

iskolaújságot és az iskolarádiót. Rendszeresek a túrák, a sportolási lehetőségek, a versenyek. 

Hatékonyan működő iskolai diákbizottság, tartalmas DÖK rendezvények várják a diákokat.  

A legrangosabb elismeréseik: 2002-ben az iskola elnyerte a Fejér Megyei Minőségi Díjat, 

2008-ban pedig a Közép- dunántúli Regionális Minőségi Díj kitüntetettje lett. A 

legutóbbiak: 2014 őszén az iskola elnyerte a Fejér Megyei Príma Díjat és közönségdíjat,  
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az EMMI dicsérő oklevelét, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város elismerő 

oklevelét.  

Elnyertük a Mentoráló Intézmény, az Európai Tehetségpont, az Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont és az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. 

 

A 2021/2022. tanévben induló osztályaink: 

 4 évfolyamos gimnáziumi, angol nyelvi specialitású, 

 4 évfolyamos gimnáziumi, német nyelvi specialitású, 

 1+4 évfolyamos, nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi, 

 6 évfolyamos gimnáziumi, 

 4 évfolyamos művészeti szakgimnáziumi, 

 1 évfolyamos szakképző a 4 év párhuzamos művészeti képzésre épülve.  

 

Felvételi információ:  

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók részére az írásbeli felvételi vizsgán biztosítjuk az iskolai tanulmányok során 

alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli 

beszámoló szóbeli beszámolóval történő felváltását. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz 

csatolják az erre vonatkozó kérelmet, amelyhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó 

szakértői bizottság véleményét is. 

A rangsorolás a megszerzett összes pontszám alapján történik. Az azonos eredményt elérő 

tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.  

A kollégiumi elhelyezés a városban biztosított. 

 

Induló osztályaink: 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok 

 

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  

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, a 

második idegen nyelv a német nyelv. 

Csoportbontásban 

tanult tantárgyak 

Angol nyelv, német nyelv, matematika, digitális kultúra 

Felvételi 

követelmény 

A tanulmányi eredményeken kívül a magyar nyelv és matematika 

központi írásbeli vizsga eredményei.  

Felvételi 

pontszámítás 

módja 

A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a 

szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja. 

A hozott pontok: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi 

érdemjegyek összegének duplázása. A kiszámításhoz az alábbi tantárgyak 

érdemjegyeit vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, történelem, 

matematika, a tanult idegen nyelv. 

A szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámának az 

összege.  

Tehát a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont. 

A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje:  

2020. december 04. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2021. január 23. 10.00 óra 

Tanórán kívüli 

lehetőségek 

Latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, versmondó kör, 

énekkar,  tantárgyi szakkörök, iskolaújság, iskolarádió, tömegsport 

lehetőségek 
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Egyéb fontos 

információk 

Az emelt szintű angol nyelvi osztályban az angol nyelv 

követelményeinek elsajátításához – az órarendbe iktatott - többletórákat 

az iskola a szabadon tervezhető órakeretéből biztosítja. A tanuló a 

jelentkezésével, a beiratkozásával az iskola által finanszírozott 

többletórákat vállalja. 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének lehetőségét 
2021. január 28-án 08.00 – 16.00 óráig biztosítjuk a Tóparti Gimnázium 

és Művészeti Szakgimnáziumban.  

A tanulók a felvételi dolgozat javításával kapcsolatban észrevételt 

tehetnek 2021. január 29 –én 08.00 – 16.00 óráig a Tóparti Gimnázium és 

Művészeti Szakgimnázium igazgatójánál. 

Az írásbeli vizsga eredményéről készített értékelőlapok átadására 

2021. február 4-én 08.00 – 16.00 óráig kerül sor iskolánkban. 

A jelentkezési lapok középiskolába való beérkezésének a határideje: 

2021. február 19.  

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsgán elért 

pontszámokról kiadott értékelő lap hitelesített másolatát. 

Az angol nyelv előzetes tanulása nem előfeltétele a jelentkezésnek, a 

felvételnek. 

 

Nyílt nap Tájékoztató anyagunk az iskola honlapján található. 

https://www.topartigimi.hu 

 

 

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  

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a német nyelv, a 

második idegen nyelv az angol nyelv. 

Csoportbontásban 

tanult tantárgyak 

Német nyelv, angol nyelv, matematika, digitális kultúra. 

Felvételi 

követelmény 

A tanulmányi eredményeken kívül a magyar nyelv és matematika 

központi írásbeli vizsga eredményei.  

Felvételi 

pontszámítás 

módja 

A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a 

szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja. 

A hozott pontok: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi 

érdemjegyek összegének duplázása. A  kiszámításához az alábbi 

tantárgyak érdemjegyeit vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika, a tanult idegen nyelv. 

A szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámának az 

összege.  

Tehát a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont. 

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje:  

2020. december 04. 

A központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2021. január 23. 10.00 óra 

 

Tanórán kívüli 

lehetőségek 

Latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, versmondó kör, 

énekkar, tantárgyi szakkörök, iskolaújság, iskolarádió, tömegsport 

lehetőségek. 

https://www.topartigimi.hu/
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Egyéb fontos 

információk 

Az emelt szintű német nyelvi osztályban a német nyelv 

követelményeinek elsajátításához – az órarendbe iktatott - többletórákat 

az iskola a szabadon tervezhető órakeretéből biztosítja. A tanuló a 

jelentkezésével, a beiratkozásával az iskola által finanszírozott 

többletórákat vállalja. 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének lehetőségét 
2021. január 28-án 08.00 – 16.00 óráig biztosítjuk a Tóparti Gimnázium 

és Művészeti Szakgimnáziumban.  

A tanulók a felvételi dolgozat javításával kapcsolatban észrevételt 

tehetnek 2021. január 29 –én 08.00 – 16.00 óráig a Tóparti Gimnázium és 

Művészeti Szakgimnázium igazgatójánál. 

Az írásbeli vizsga eredményéről készített értékelőlapok átadására 

2021. február 4-én 08.00 – 16.00 óráig kerül sor iskolánkban. 

A jelentkezési lapok középiskolába való beérkezésének a határideje: 

2021. február 19.  

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsgán elért 

pontszámokról kiadott értékelő lap hitelesített másolatát. 

 A német nyelv előzetes tanulása nem előfeltétele a jelentkezésnek, a 

felvételnek. 

Nyílt nap Tájékoztató anyagunk az iskola honlapján található.  

https://www.topartigimi.hu 

 

 

Öt évfolyamos gimnáziumi osztály 

 

Tagozatkód 5100 

Osztály  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, reál: matematika-fizika irányultság. 

Felvehető tanulók 

száma 

17 fő 

Oktatott idegen 

nyelv  

A tanulmányi területen oktatatott első idegen nyelv az angol nyelv, a 

második idegen nyelv a német nyelv. 

Csoportbontásban 

tanult tantárgyak 

Angol nyelv, német nyelv, matematika, digitális kultúra, fizika, kémia, 

biológia.  

Felvételi 

követelmény 

A tanulmányi eredményeken kívül a magyar nyelv és matematika 

központi írásbeli vizsga eredményei.  

Felvételi 

pontszámítás 

módja 

A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a 

szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja. 

A hozott pontok: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi 

érdemjegyek összegének duplázása. A kiszámításához az alábbi 

tantárgyak érdemjegyeit vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika, a tanult idegen nyelv. 

A szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámának 

az összege.  

Tehát a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont 

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje 2020. 

december 4. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2021. január 23. 10.00 óra 

 

Tanórán kívüli 

lehetőségek 

Latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, versmondó 

kör, énekkar, tantárgyi szakkörök, iskolaújság, iskolarádió, tömegsport 

https://www.topartigimi.hu/
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lehetőségek 

Egyéb fontos 

információk 
Az osztályba való jelentkezésnek nem feltétele az angol nyelv 

előzetes tanulása, ismerete.  

Angol nyelvből homogén (azaz hasonló felkészültségű tanulókból álló) 

csoportokat alakítunk ki.  

A nyelvi előkészítő évfolyamon intenzív idegen nyelvi felkészítés és 

informatikai oktatás folyik: a tanulók magas óraszámban tanulják 

mindkét idegen nyelvet és az informatikát. A magas idegen nyelvi 

óraszámokkal mindkét idegen nyelvből nagyon magas szintű tudást 

érhetnek el a tanulók a 12. évfolyam végére. 

A nyelvi előkészítős reál: a matematika-fizika irányultságot választó 

tanulóknak az iskola ingyenes többletórákat biztosít a szabadon 

tervezhető órakeretéből az idegen nyelvek, a matematika és a fizika 

oktatásához. A tanuló a jelentkezésével, a beiratkozásával az iskola 

által finanszírozott többletórákat vállalja. A matematika-fizika 

irányultságú csoportban a magas színvonalú gimnáziumi és idegen 

nyelvi képzésen túl felkészítjük a tanulókat az emelt szintű érettségi 

vizsgára, és ezzel a műszaki, informatikai, közgazdasági, gazdasági, 

kereskedelmi, pedagógiai irányú továbbtanulásra is. 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének 

lehetőségét 2021. január 28-án 08.00 – 16.00 óráig biztosítjuk a 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban. A tanulók a 

felvételi dolgozat javításával kapcsolatban észrevételt tehetnek  

2021. január 29 – én 08.00 – 16.00 óráig a Tóparti Gimnázium és 

Művészeti Szakgimnázium igazgatójánál. 

Az írásbeli vizsga eredményéről készített értékelőlapok átadására 

2021. február 4-én 08.00 – 16.00 óráig kerül sor iskolánkban. 

A jelentkezési lapok középiskolába történő beérkezésének a 

határideje: 2021. február 19.  

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsgán elért 

pontszámokról kiadott értékelő lap hitelesített másolatát. 

Nyílt nap Tájékoztató anyagunk az iskola honlapján található.  

https://www.topartigimi.hu 

 

 

Tagozatkód 5200 

Osztály 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, reál: kémia-biológia irányultság 

Felvehető tanulók 

száma 

17 fő 

Oktatott idegen 

nyelv  

A tanulmányi területen oktatatott első idegen nyelv az angol nyelv, a 

második idegen nyelv a német nyelv. 

Csoportbontásban 

tanult tantárgyak 

Angol nyelv, német nyelv, matematika, informatika, fizika, kémia, 

biológia. 

Felvételi 

követelmény 

A tanulmányi eredményeken kívül a magyar nyelv és matematika 

központi írásbeli vizsga eredményei.  

Felvételi 

pontszámítás 

módja 

A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a 

szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja. 

A hozott pontok: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi 

érdemjegyek összegének duplázása. A kiszámításához az alábbi 

tantárgyak érdemjegyeit vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika, a tanult idegen nyelv. 

https://www.topartigimi.hu/
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A szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámának az 

összege.  

Tehát a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont. 

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje 2020. 

december 4. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2021. január 23. 10.00 óra 

 

Tanórán kívüli 

lehetőségek 

Latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, versmondó kör, 

énekkar, tantárgyi szakkörök, iskolaújság, iskolarádió, tömegsport 

lehetőségek 

Egyéb fontos 

információk 
Az osztályba való jelentkezésnek nem feltétele az angol nyelv előzetes 

tanulása, ismerete.  

Angol nyelvből homogén (azaz hasonló felkészültségű tanulókból álló) 

csoportokat alakítunk ki.  

A nyelvi előkészítő évfolyamon intenzív idegen nyelvi felkészítés és 

informatikaoktatás folyik: a tanulók magas óraszámban tanulják 

mindkét idegen nyelvet és az informatikát. A magas idegen nyelvi 

óraszámokkal mindkét idegen nyelvből nagyon magas szintű tudást 

érhetnek el a tanulók a 12. évfolyam végére. 

A nyelvi előkészítős reál: a kémia-biológia irányultságot választó 

tanulóknak az iskola ingyenes többletórákat biztosít a szabadon 

tervezhető órakeretéből az idegen nyelvek, a kémia és a biológia 

oktatásához. A tanuló a jelentkezésével, a beiratkozásával az iskola által 

finanszírozott többletórákat vállalja. A kémia-biológia irányultságú 

csoportban a magas színvonalú gimnáziumi és idegen nyelvi képzésen túl 

felkészítjük a tanulókat az emelt szintű érettségi vizsgára, és ezzel a 

műszaki, informatikai, orvosi, gazdasági, egészségügyi, pedagógiai irányú 

továbbtanulásra is. 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének lehetőségét 
2021. január 28-án 08.00 – 16.00 óráig biztosítjuk a Tóparti Gimnázium 

és Művészeti Szakgimnáziumban. A tanulók a felvételi dolgozat 

javításával kapcsolatban észrevételt tehetnek 2021. január 29 – én 08.00 – 

16.00 óráig a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

igazgatójánál. 

Az írásbeli vizsga eredményéről készített értékelőlapok átadására 

2021. február 4-én 08.00 – 16.00 óráig kerül sor iskolánkban. 

A jelentkezési lapok középiskolába történő beérkezésének a 

határideje: 2021. február 19.  

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsgán elért 

pontszámokról kiadott értékelő lap hitelesített másolatát. 

Nyílt nap Tájékoztató anyagunk az iskola honlapján található.  

https://www.topartigimi.hu 

 

 

 

 

Hat évfolyamos gimnáziumi osztály 

 

Tagozatkód 6000  

Osztály: 6 évfolyamos, az ”általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály. 

Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból. 

 

Felvehető 

tanulók száma 

34 fő  

Választható A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, a  

https://www.topartigimi.hu/
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idegen nyelv második idegen nyelv a 9. évfolyamtól a német nyelv. 

Csoportbontás

ban tanult 

tantárgyak 

Angol nyelv, német nyelv, matematika, digitális kultúra  

Felvételi 

követelmény 

A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, 

kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar 

nyelv és matematika feladatlapok eredményei.  

 

Felvételi 

pontszámítás 

módja 

A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a 

szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja. 

A hozott pontok: az 5. évfolyam év végi és a 6. évfolyam félévi 

érdemjegyek összegének duplázása. A kiszámításához az alábbi 

tantárgyak érdemjegyeit vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika, a tanult idegen nyelv. 

A szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámának az 

összege.  

Tehát a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont. 

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje 2020. 

december 04. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2021. január 23. 10.00 óra 

 

 

Tanórán kívüli 

lehetőségek 

9. évfolyamtól: latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, 

versmondó kör, énekkar, tantárgyi szakkörök, iskolaújság, iskolarádió, 

tömegsport lehetőségek. 

 

Egyéb fontos 

információk 
A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány iskolánkban is beszerezhető. 

(A 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül 

küldheti meg a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot 

pedig a Felvételi Központnak.)  

Tanulóinkat a hat év során felkészítjük idegen nyelvből az emelt szintű 

érettségi vizsgára, és sokrétű, alapos tantárgyi ismerettel felvértezve az 

emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekben való 

sikeres továbbtanulásra.  

Az emelt szintű idegen nyelv követelményeinek elsajátításához – az 

órarendbe iktatott- többletórákat az iskola a szabadon tervezhető 

órakeretéből biztosítja. A tanuló a jelentkezésével, a beiratkozásával az 

iskola által finanszírozott többletórákat vállalja. 

A felvételi: az egységes (központi) írásbeli  felvételi vizsga. 

Jelentkezési határidő a központilag, egységes követelmények szerint 

szervezett írásbeli felvételi vizsgára:  2020. december 04. 

Az egységes írásbeli felvételi vizsga helye: a tanuló által választott 

középiskola. 
Az egységes írásbeli felvételi vizsga ideje: 2021. január 23. – 10.00 óra. 

Tárgyai: magyar nyelv és matematika 

Iskolánk a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályba való felvételt az 

egységes (központi) írásbeli felvételi vizsgán való részvételhez köti. 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének lehetőségét 

2021. január 27-én 08.00 – 16.00 óráig biztosítjuk a Tóparti Gimnázium 

és Művészeti Szakgimnáziumban. A tanulók a felvételi dolgozat 

javításával kapcsolatban észrevételt tehetnek 2021. január 28-án 08.00 – 

16.00 óráig a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

igazgatójánál. 

Az írásbeli vizsga eredményéről készített értékelőlapok átadására 

2021. február 4-én 08.00 – 16.00 óráig kerül sor iskolánkban. 

A jelentkezési lapok középiskolába való beérkezésének a határideje: 

2021. február 19. 
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 A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az egységes, kompetenciaalapú 

feladatlapokkal megszervezett (központi) írásbeli felvételi vizsgán 

elért pontszámokról kiadott értékelő lap hitelesített másolatát. 

Az emelt óraszámban tanított angol nyelv ismerete nem feltétele a 

jelentkezésnek, felvételnek. 

  

Nyílt nap Tájékoztató anyagunk az iskola honlapján jelenik meg  

https://www.topartigimi.hu 

 

 

 

 Művészeti szakgimnáziumi osztály 

                                                                    

Tagozatkód 1100 

Szakmacsoport Művészet 

Tervezett 

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 szakirány 

 

Az oktatás sajátos 

jellemzője 

A felvételi eljárás során a rajzi-szakmai  készségek meglétét is vizsgálják.  

 

Felvehető tanulók 

száma 

10 fő 

Oktatott idegen 

nyelv  

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol nyelv, szakmai 

idegen nyelv: angol nyelv. 

Csoportbontásban 

tanult tantárgyak 

rajz-festés- mintázás, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat. 

Tagozatkód 1200 

Szakmacsoport Művészet 

Tervezett 

kimenet 
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 

Osztály Szakgimnáziumi közismereti és szakképzési programkövetelményre 

épülő párhuzamos művészeti oktatás. 

Az évfolyamok száma: 4+1   

Szakgimnáziumi osztály -  kerámiaműves szakirány 

Az oktatás sajátos 

jellemzője 

A felvételi eljárás során a rajzi készségek meglétét is vizsgálják.  

 

Felvehető tanulók 

száma 

4 fő 

Oktatott idegen A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol nyelv, szakmai 

https://www.topartigimi.hu/


 9 

nyelv  idegen nyelv: angol nyelv 

Csoportbontásban 

tanult tantárgyak 

 rajz-festés- mintázás, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat. 

Tagozatkód 1300 

Szakmacsoport, 

ágazat 

Művészet 

 

Tervezett 

kimenet 
A szakképesítés megnevezése: 4 0213 01 Képző- és iparművészeti 

munkatárs- Textilműves szakirányú szakképesítés  
4 év elvégzése után 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: textilműves. 

Osztály Szakgimnáziumi közismereti és szakképzési programkövetelményre 

épülő párhuzamos művészeti oktatás. 

Az évfolyamok száma: 4+1  

Szakgimnáziumi osztály - textilműves szakirány  

 

Az oktatás sajátos 

jellemzője 

A felvételi eljárás során a rajzi készségek meglétét is vizsgálják.  

 

Felvehető tanulók 

száma 

5 fő 

Oktatott idegen 

nyelv  

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol nyelv, szakmai 

nyelv: angol nyelv 

Csoportbontásban 

tanult tantárgyak 

 rajz-festés- mintázás, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat. 

Mindhárom tanszakra érvényes információk 

Felvételi 

követelmény 

A tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, 

kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar 

nyelv és matematika eredményei, valamint a helyben szervezett rajz - 

szakmai alkalmassági vizsga, mely a képességeket, készségeket méri fel.  

Felvételi 

pontszámítás 

módja 

A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 100 pont) és a 

szerzett (50 %, maximum 100 pont) pontok összege adja. 

A hozott pontok: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi 

érdemjegyek összegének duplázása. A kiszámításához az alábbi 

tantárgyak érdemjegyeit vesszük alapul: irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika, a tanult idegen nyelv. 

A szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámának az 

összege.  

Tehát a maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont. 

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje 

2020. december 04. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2021. január 23. 10.00 óra 

 

A rajz – szakmai alkalmasság vizsgálatának teljesítménye a felvétel 

feltételeként vehető figyelembe. 

Tehát a felvételi döntés alapja a művészeti szakgimnáziumi osztályban: 

 a 7-8. osztály tanulmányi eredményeiből a fent leírt módon 

számított hozott pontok,   

 az egységes (központi) kompetenciaalapú feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli felvételi vizsgán elért pontok és 

  a rajz - szakmai alkalmasság vizsgálata alapján a megfelelt/ 

nem felelt meg minősítés. 

Tanórán kívüli 

lehetőségek 

Latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, versmondó kör, 

énekkar, tantárgyi szakkörök, iskolaújság, iskolarádió, tömegsport 
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lehetőségek. 

Egyéb fontos 

információk 

A jelentkezési lapon több művészeti szakunk is megjelölhető, ezzel a 

jelentkező növeli saját felvételi esélyeit. 

A tanulók a negyedik év után, a 12. évfolyam végén érettségiznek 

közismereti és szakmai tárgyakból, majd az érvényes szakképzési 

rendelkezések szerint folytathatják 1 éves tanulmányaikat a 

szakképzésben, de egyetemi  képzésre is jelentkezhetnek.  

Valamennyi tanszakon jól felszerelt iskolai tanműhelyek szolgálják a 

gyakorlati képzést. 

A rajz – festés - mintázás oktatása mindhárom tanszakon azonos, 

óraszámban és megegyező tanterv szerint folyik. 

A felvételi vizsga: 

 egységes (központi), kompetenciaalapú feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli vizsga (magyar nyelv és matematika). 

 Rajz – szakmai alkalmassági vizsga, mely a képességeket, készségeket 

méri fel. 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének lehetőségét 

2021. január 28-án 08.00 – 16.00 óráig biztosítjuk a Tóparti Gimnázium 

és Művészeti Szakgimnáziumban. A tanulók a felvételi dolgozat 

javításával kapcsolatban észrevételt tehetnek 2021. január 29 – én  

08.00 – 16.00 óráig a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

igazgatójánál. 

Az írásbeli vizsga eredményéről készített értékelőlapok átadására 

2021. február 4-én 08.00 – 16.00 óráig kerül sor iskolánkban. 

A jelentkezési lapok középiskolába való beérkezésének a határideje: 

2021. február 19. 

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsgán elért 

pontszámokról kiadott értékelő lap hitelesített másolatát. 

Készségfelmérést tartunk rajzból. 

A felmérés feladatai:  

 Tanulmányrajz ceruzával: tárgyábrázolás-csendélet 

(kompetenciák: tér és formaérzék vizsgálata). 

  Csendélet színes technikával (kompetenciák: színérzék, 

kompozíciós készség, kreativitás vizsgálata). 

 Emberi alak mozdulattanulmánya - kroki 

(kompetenciák: arányosság, szerkezetesség vizsgálata). 

A készségfelmérés időpontja: 2021. február 26. péntek 14:00 óra 

vagy 2021. február 27. – szombat 10.00 óra 

A készségfelmérés időpontjáról, feladatairól és a használható 

segédeszközökről a jelentkezők írásbeli értesítést kapnak. 

Helye: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

A művészeti szakgimnáziumi osztályunkba készülő tanulóknak  

 A rajz-szakmai alkalmassági vizsga előtt „Gyakorlati 

tanácsok a rajzi készségmérésre” címmel ingyenes 

foglalkozásokat tartunk három alkalommal. Az érdeklődő 

tanulók papírt és saját rajzfelszerelést hozzanak! Kérjük, hogy a 

részvételi szándékot 2021. január 23-ig jelezzék a Tóparti 

Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium titkárságán átvehető 

jelentkezési lap kitöltésével és leadásával. 

A foglalkozások időpontja:  

2021. február 6. szombat 10.00 óra 

2021. február 13. szombat 10.00 óra 

2021. február 20. szombat 10.00 óra 

A foglalkozásokról részletes tájékoztatást a honlapon adunk.  
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Nyílt nap Tájékoztató anyagunk az iskola honlapján található.  

https://www.topartigimi.hu 

 

 

 

 

 

 

https://www.topartigimi.hu/

