Szabadkézi rajz felvételi vizsga
A rajzi felvételi időtartama: 180 perc

A rajzi felvételi az alábbi részekből áll:
Az első rész:
·

A rajzteremben beállított asztal és a rajta elhelyezett tárgyak látvány utáni, fekete-fehér, A/3-as
(negyedíves) méretű rajzának elkészítését jelenti.
A feladat megoldására adott idő 120 perc.
A második rész:
·

Az asztalon elhelyezett tárgyak bármilyen színes technikával (akvarell, tempera, színes ceruza,
pasztell stb.) kivitelezett ábrázolása, szintén A/3-as méretben.
A feladat megoldására adott idő 60 perc.
·
A kerámia vagy szobrász szakot megjelölt felvételizőknek lehetőségük van a második részben a
színes feladat helyett, látvány utáni plasztikai feladat választására.
A harmadik rész:
·

A hozott munkák bemutatásából áll, és a másik két feladat megoldása alatt folyamatosan
történik. Bemutatható bármilyen otthoni, szakköri vagy iskolai munka, amelyről a jelentkező úgy érzi,
hogy tudását, felkészültségét vagy szakmai elkötelezettségét bizonyítja. Lehetőség van fotó vagy
digitális adathordozó (CD, DVD, pendrive) bemutatására is.
A rendelkezésre álló idő 10-15 perc.

A felvételiző a következő eszközöket hozza magával:
A/3-as méretű rajzlap, A/3-as méretű akvarell papír a színes feladathoz, A/3-as méretű rajztábla.
Rajzszög, ragasztószalag vagy csipesz a rajzlap rögzítéséhez. Tetszés szerint graﬁt, graﬁt ceruza vagy
rajzszén a fekete-fehér feladathoz, akvarell , tempera, színes ceruza, kréta, pasztell, ecsetek és vizes
edények a színes feladathoz. Rajzszén és pasztell használata esetén ﬁxáló anyag (ﬁxatív vagy hajlakk)
szükséges.
A felvételire ezen kívül hozza magával ellenörző könyvét, diák igazolványát vagy személyi igazolványát.
Két darab, a jelenlegi postai díjszabásnak megfelelő bélyeggel ellátottválaszborítékot, az egyiket a
tanuló lakcímére, a másikat általános iskolájának címezve, mert az eredményről postai úton értesítjük. A
lakcímre címzett boríték közepes méretű legyen. A borítékokat a felvételiztető tanárnak kell odaadni.
Köszönjük!

Rajz feladatok értékelése:
0-10 pont: alapvető kompozíciós hiányosságok, a téri helyzet összefüggéseinek és az ábrázolás
érzékenységének teljes hiánya.
11-20 pont: bizonytalan formakövetés és eszközhasználat, de érzékeny megﬁgyelések az ábrázolás
egyes részleteiben.
21-30 pont: pontatlan megﬁgyelések túlsúlya, de érzékelhető igyekezet a téri helyzet és a tömegarányok
látványnak megfelelő visszaadására.
31-40 pont: alapvetően helyes kompozíció és tömegarány ábrázolás, helyenként előforduló pontatlan
megﬁgyelésekkel.
41-50 pont: Helyes kompozíció és tömegarány, téri viszonyok átgondolt ábrázolása, pontos
formakövetés és érzékeny eszközhasználat.

A pontozásnál ﬁgyelembe vehető értékek:
A színes feladat megoldásánál tapasztalt színharmónia, absztraháló képesség, lendületes felületkezelés
vagy érzékeny megjelenítés.
Különösen magas színvonalú otthoni munkák bemutatása.

Felvételi követelmények
A tanulók felvételének feltételei:
·
·
·
·

megfelelő általános iskolai tanulmányi eredmény
egészségügyi alkalmasság
eredményes központi írásbeli felvételi vizsga
az iskolában lebonyolított sikeres szabadkézi rajzvizsga

Felvételi eredmény kiszámítása:
Maximálisan elérhető: 200 pont
·
50% központi írásbeli felvételi
·
Magyar nyelv-maximum: 50 pont
·
Matematika- maximum: 50 pont
·
25% szabadkézi rajz vizsga és otthon készült munkák
·
Maximum: 50 pont
·
25% tanulmányi eredmény: 7. évf. vége, 8. évf. félévi jegyek magyar nyelv és
irodalom, matematika , történelem, idegen nyelv és rajz tantárgyakból

A jelentkezők rangsorolásának módja
A felvételi rangsort az összesen megszerezhető maximum 200 pont alapján állítjuk össze.
Diszlexia vagy diszkalkulia (SNI) esetén adott tantárgynak megfelelő központi vizsgarész pontszámát
nem vesszük ﬁgyelembe, a maximálisan elérhető 200 pontot 150 pontra csökkentjük, a felvételiző által
kapott pontszámot százalékosan átszámítjuk.
Annak a felvételizőnek minden kódon elutasítja az iskola a jelentkezését, aki a központi felvételi vizsga
valamelyik tantárgyából 0 pontot ért el, valamint a szabadkézi rajz felvételi vizsgán nem jelent meg vagy
15 pont alatti teljesítményt ért el.
A tanulókat a felvételi összpontszám alapján minden – a felvételiző által a jelentkezési lapon jelölt – kódon rangsorolja a tanügyi igazgatóhelyettes.
A felvételi összpontszám egyezősége esetén az alábbi sorrend alapján rangsoroljuk a felvételizőket:
Szabadkézi rajz felvételi pontszám, ha egyezik, akkor
·
Központi felvételi pontszám, ha egyezik, akkor
·
Matematika felvételi pontszám, ha egyezik, akkor
·
Hátrányos helyzet, ha egyezik, akkor
·
Halmozottan hátrányos helyzet, ha egyezik, akkor
·
Lakóhely (IX. kerület, illetve Budapest)

A Felvételi eljárás
Az Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója: Klikk

ide

Az SNI tanulók részvétele a fözépfokú felvételi eljárásban
Az SNI tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:
1. A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI tanulókra vonatkozó speciális felvételi követelményeket
minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza meg. A középfokú iskola felvételi
tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételii eljárásának rendjét, és külön a hozzá
jelentkező SNI tanulók esetében a saját felvételi eljárásában alkalmazott speciális értékelési
szabályokat.
2. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell,
hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (választott iskola),
milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek
birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban

az esetben, ha a választott iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit.
3. Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI
tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával, azt,
hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló
részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja
majd a felvételi jelentkezését. Az SNI tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak alapján a választott
iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.
Ha az SNI tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentését kap, az azt jelenti,
hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett –ennek az iskolának a felvételi eljárása során – más
módon mérik fel a tanuló tudását, és bírálják el felvételi jelentkezését.
Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más lehet.
4.Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli
vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi jelentkezésig
elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége lesz a központi írásbeli vizsga eredményére.
A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert annak
eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba. Akár
intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy az SNI
tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.
5. A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba az iskolába adják be, amelyik számukra a
legkényelmesebb (írásbeliztető iskola). Az írásbeliztető iskola kiválasztása független attól, hogy később
a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (választott iskola). Éppen ezért nincs értelme annak,
hogy az SNI tanuló az írásbeliztető iskolától kérje a központi írásbeli vizsga alóli felmentést, az
írásbeliztető iskola a felmentést – az írásbeli vizsga eljárásának keretében – nem is adhatja meg.
6. Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő
jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre,
illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a vizsga
szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz.
Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi
kedvezményekre lehet jogosult:
- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben
megnövelhető),
- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői
vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket
használhatja a vizsga során),
- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a
vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz ﬁgyelembe, az ezekre
adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).
7. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell
igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői
véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani
az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért
fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A
kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői
vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli
vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a
tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire
vonatkozhat.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára
A központi írásbeli vizsgára 2016. december 9-ig kell jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott,
kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapon. (A központi írásbeli
vizsgára a jelentkezési lap az iskola honlapjáról is letölthető lesz.)
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 21. (szombat) 10:00 óra
Megjelenés a középiskolában a vizsga megkezdése előtt 30 perccel, személyazonosságot igazoló
dokumentummal és tollal.
Pótló írásbeli vizsga: 2017. január 26-án 14:00 óra
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát. Az
alapos okot igazolni kell.

