
FELVÉTELI – SZAKMAI ALKALMASSÁG – készség és képesség felmérő 

a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumban: 

 

1. szakgimnáziumi felvételi 

 Rajz- és szakmai alkalmassági (rajz- és szakmai felvételi a képző- és iparművészeti 

szakokra). 

 Néptánc szakmai alkalmassági (alkati-, fizikai adottságok, ritmuskészség, 

népdaléneklés, táncos készségek). 

 Orvosi alkalmassági vizsgálat (képző- és iparművészeti és/vagy néptánc szakra 

jelentkezőknek a helyszínen). 

2020. február 26. szerda, 8.00-tól-12 óráig (gyülekező 7.30 órától a főépületben) 

2020. március 2. hétfő, 8.00-tól-12 óráig (gyülekező 7.30 órától a főépületben) 

2020. március 4. szerda, 8.00-tól-12 óráig (gyülekező 7.30 órától a főépületben) 

Felvételi pótnap: 2020. március 9. hétfő, 8.00-tól 

2. gimnáziumi felvételi 

 Idegen nyelvi tájékozottság és magyar nyelvű beszélgetés a gimnáziumi 

képzésre jelentkezőknek a fent jelzett felvételi napokon időbeosztás szerint. A 

reggeli gyülekezés rájuk nem vonatkozik. 

 

Minden tanuló, aki a szakgimnáziumi és/vagy a gimnáziumi képzésünkre jelentkezett, a 

felvételi időpontjáról/napjáról az iskola honlapján tájékozódhat, a tanulói oktatási 

azonosító számok alapján. 

A jelentkezőket a lapok beérkezési sorrendjében osztjuk be a felvételire és a honlapon, 

oktatási azonosító számuk alapján (11 jegyű szám) értesítjük a felvételi időpontjáról. Postai 

úton értesítést a felvételi időpontjáról nem küldünk, kérjük, az iskola honlapjáról 

tájékozódjanak! Amennyiben a honlapon megjelenő időpont a felvételizőnek nem megfelelő, 

kérjük a szülő (gondviselő), ezt írásban, az nmszki@freemail címen jelezze. Ekkor a 

lehetőségekhez mérten, újabb időpontot biztosítunk. 

 

Szakgimnáziumi felvételi / alkalmassági részletei: 

  Rajz- és szakmai alkalmassági (rajz- és szakmai felvételi a képző- és iparművészeti 

szakokra: grafika, festő, divat- és stílustervező, textilműves és kerámiaműves 

szakokra) Gyülekező: 7.30-8.00-ig a főépületben, utána együtt megyünk át a 

rajztermekbe. 

1. feladat: csendélet tónusos ábrázolása, szabadon választott fekete-fehér 

technikával (ceruza, szén, pitt) 2x45 perc összevontan másfél óra. 



2. feladat: Szakmákhoz kötődő kreatív, kompozíciós feladat megoldása szabadon 

választott technikával (színes ceruza, toll, filctoll vagy vízfesték) 1x45 perc. 

Felvételi alatt a hozott munkák megtekintése. A felvételin a tanulók bemutathatják 

otthon készült alkotásaikat, minimum 2 db - maximum 6 db szabadon választott 

technikával készült munkát. 

A tanulók a felvételire hozzanak magukkal: puha ceruzákat (B, 2B, 4B, 6B), radírt, 

(szén, pitt - ha ezekkel szeretne rajzolni), színes ceruzákat, tollat, filctollakat, fekete 

és színes tűfilceket. Festő szakra jelentkezők: vízfestéket vagy temperát vagy 

pasztellkrétát, amivel szívesen dolgozik színesben. A3-as vagy A2-es rajztáblát. 

Rajzlapot adunk, rajztáblát csak korlátozott számban tudunk biztosítani. 

 Néptánc szakmai alkalmassági 

Készség felmérés a táncteremben. Gyülekező: 8.00-ig az iskola első aulájában. 

Gyakorlati feladatok a néptánc szakra jelentkezőknek: 

5-6 fős csoportokban 

Alkati-, fizikai adottságok (testalkat, hajlékonyság, rugalmasság) felmérése. 

Ritmuskészség felmérése (ritmus visszatapsolás, taps-lépés kombináció, taps 

elhelyezése zenében). 

Táncos készségek felmérése (mozgáskoordináció, mozgáskövetés, mozgásemlékezet). 

Egyénileg 

Népdaléneklés (szabadon választott népdal). 

Improvizációs készség felmérése (szabadon választott táncanyag). 

Motivációs beszélgetés (Milyen néptáncos előképzettsége van? Miért választotta az 

intézményünket?). 

A jelentkezők hozzanak magukkal: 

Lányok: tornadressz, szoknya, harisnya, karaktercipő. A haj legyen befonva vagy 

kontyba tűzve. 

Fiúk: tréning nadrág, póló, karaktercipő. 

 Orvosi alkalmassági vizsgálat a képző- és iparművészeti és/vagy néptánc szakra 

jelentkezőknek a helyszínen, a felvételi során történik. 

 Több szakra jelentkezőknek biztosítjuk a választott szakokon való felvételik 

meghatározott teljes idejét, több szakra való alkalmassági követelmények 

teljesítését. 

 

Gimnáziumi szóbeli felvételi részletei: 

 Idegen nyelvi tájékozottság és magyar nyelvű beszélgetés a gimnáziumi képzésre 

jelentkezőknek. A motivációs beszélgetés magyar nyelven és a választott idegen 

nyelven történik, amelynek célja az ismerkedés és az idegen nyelvi tájékozottság 

felmérése. A felvételi ismerkedő beszélgetésen való részvétel nem pontszerző, de a 

megjelenés az adott időpontban kötelező. Amennyiben a honlapon megjelenő 

időpont a felvételizőnek nem megfelelő, kérjük a szülő (gondviselő), ezt írásban, az 

nmszki@freemail címen jelezze. Újabb időpontot biztosítunk. 



Minden jelentkező számára iskola típustól függetlenül: 

2020. március 16.  A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

2020. március 19-20-án az általános iskolákban módosítani lehet a „Tanulói adatlapon” 

választott középiskolák és szakok sorrendjét. 

2020. április 23.  A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2020. május 11-22-ig: Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A 2020. május 22-ig 

megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről 2020. augusztus 31-ig. 

(11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről) 

 

Minden jelentkezőnek sikeres felvételit kívánunk! 

 

Kaudersné Madarász Zsuzsanna 

Intézményvezető 

 


