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BEHÍVÓLEVÉL A MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA 
JELENTKEZŐKNEK 

 

Tisztelt Szülő! 
Kedves Tanuló! 
 
A tanuló jelentkezését a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művészeti 
szakgimnáziumi osztályába megkaptam, és ennek alapján őt a rajz - szakmai alkalmasság vizsgálatára 
behívom. 
A rajz - szakmai alkalmasság vizsgálatának teljesítményét a felvétel feltételeként vesszük figyelembe.  
Az ábrázolási készségek meglétét 2018. március 3-án, szombaton délelőtt 10.00 órától mérjük a 
székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban. (Címe: Székesfehérvár, Fürdősor 5.).    
Érkezés a rajz - szakmai alkalmasság vizsgálat helyszínére: 9.30 órára.  
Kérjük, hogy a tanuló az alábbi eszközöket hozza magával. 

A/3-as rajztáblát, A/3-as rajzmappát, 2 db A/3-as  akvarellpapírt,2 db A/3-as  műszaki rajzlapot( Dipa), 
2-3 db grafit ceruzát  2B-től  6B-ig tetszés szerint,1 db monopolradírt vagy radírt, 
12 színben Vízfestéket  akvarellt(gombfestéket)  vagy tempera készletet, vizes edényt, műanyag 
palettát,     ecseteket  (4-estől -  a 16-osig,  tetszés szerint  közepes és  vastag)és egy, 40 x 50 cm-es 
kéztörlőt 
A színes feladatban használható a porpasztell (a pasztellrajzot csak fixálva fogadjuk el),  

 
A felmérés feladatai: 

 Tanulmányrajz ceruzával 90 perc alatt: tárgyábrázolás-csendélet (kompetenciák: tér és formaérzék 
vizsgálata).  

 Csendélet színes technikával  90 perc alatt (kompetenciák: színérzék, kompozíciós készség, 
kreativitás vizsgálata).  

 Emberi alak mozdulattanulmánya - kroki  30 perc alatt (kompetenciák: arányosság, szerkezetesség 
vizsgálata) 

 
A tanuló rajzi munkái, amelyek a képességfelmérésen készültek, az intézményben maradnak, és a 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmény irattári terve - alapján az irattárban őrizendők. 
 
A rajz – szakmai alkalmasság vizsgálata anonim. A tanulók a munkákon nem névvel, hanem kódszámmal 
szerepelnek.  
A feladatokra született tanulói megoldások együttes bírálata után a zsűri megfelelt vagy nem felelt meg 
minősítést ad. A minősítések eredményét kódszám és tanulói azonosító szerint megjelenítjük az intézmény 
honlapján, (www.topartigimi.hu) 2018. március 12. 
Szeretném tájékoztatni a Kedves Szülőket, hogy a meghirdetett három tanszakon - grafikus, kerámiaműves, 
textilműves - a jelentkezők száma eltérő lehet. A felvételi eljárás során, az ideiglenes felvételi jegyzék 
honlapunkon (www.topartigimi.hu) történő nyilvánosságra hozatala után, - melynek időpontja iskolánkban 2018. 
március 14. - a tanuló és a szülő közösen módosíthatja a tanulói adatlapot. A módosítás egy új, módosító 
tanulói adatlap kitöltésével történik.  A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett 
iskolához újabb tanszak írható be, illetőleg az eredetileg beírt sorrend megváltoztatható, így a tanuló az elért 
pontszáma ismeretében megnövelheti felvételi esélyeit.  Az eredetileg beírt jelentkezések azonban nem 
törölhetők. Az új tanszak csak az iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. A 
változtatást az intézményünk igazgatójával történt egyeztetés után a beadott jelentkezési lapon is fel kell 
tüntetni. 
 
Az alkalmassági vizsgálat kb. 14 órakor ér véget, ekkorra várjuk vissza a Szülőket és Kísérőket a gyermekükért.  
 
Székesfehérvár, 2018. február 21.                           

Tisztelettel:  
   Dr. Vizi László Tamásné  
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