
ÉRTESÍTÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZAT FELVÉTELI VIZSGÁJÁVAL 
KAPCSOLATBAN 

A felvételi vizsga menetrendje:  

PÉNTEK  

2020. június 12. 9:00-12:00 RAJZ a Pionírotthonban, érkezés 8:30 

 

SZOMBAT 

2020. június 13. 9:00- 12:00 FESTÉSZET a Pionírotthonban, érkezés 8:30 

 

VASÁRNAP 

2020. június 14. 9:00-12:00  SZOBRÁSZAT a Pionírotthonban, érkezés 8:30 

 

1. A tanulónak kötelező magával hoznia a felvételi vizsgára a fényképpel ellátott 

hitelesített diákkönyvecskéjét, amelyben a 8 számjegyű tanulói kódja is fel van tüntetve 

(ez nélkül nem léphet be az épületbe). 

2. Az iskola biztosítja a rajzpapírt, a festéshez szükséges papírlapot és a szobrászathoz 

szükséges agyagot, továbbá biztosítunk grafitceruzákat, természetes eredetű 

temperafestékeket, ecseteket és a szobrászathoz szükséges kellékeket, de a tanulók 

hozhatnak magukkal saját eszközöket is. 

3. A felvételi vizsgán a mobiltelefon használata TILOS. Kérjük a tanulókat, hogy ne 

vigyék be magukkal az épületbe. 

4. Előzetes eredmények az iskola főépületében (Posta utca 18., II. emelet) 2020. június 

16-án 8 óráig lesznek közzétéve. 

5. Fellebbezések: az esetlegesen felmerülő szabálytalanságokkal kapcsolatban: 

- RAJZ vizsgarész esetében 2020.06. 13-án 12 óráig, 

- FESTÉSZET vizsgarész esetében 2020. 06.14-én 12 óráig, 

- SZOBRÁSZAT vizsgarész esetében 2020. 06. 15-én 12 óráig. 

- A pontszámok hibás összeadása miatt 2020. június 16-án 10:00-től 16:00 óráig lehet 

benyújtani a fellebbezéseket. 

- A munkák bizottság általi értékelésével kapcsolatos fellebbezést nem lehet 

benyújtani. 

- A fellebbezésekkel megbízott bizottság minden fellebbezésre előlátott határidőn belül 

válaszol az adott napon 18 óráig. 



6. A felvételi vizsga végleges eredményei az iskolában lesznek kifüggesztve, a személyes 

adatok védelméről szóló előírásokkal összhangban, 2020. június 17-én 8:00 óráig. 

7. A felvételi vizsgán készült munkákat a felvételizők nem kaphatják el. 

8. Amennyiben a felvételiző tanulók közül a felvételi vizsga idejére valaki igénybe 

szeretné venni iskolánk kollégiumi szolgáltatását, annak naponta 1300 dinárért tudunk 

szállást és teljes étkezést biztosítani. Ha valaki szeretné igénybe venni ezt a lehetőséget, 

kérjük jelentsék a 024/816-700-as telefonszámon munkanapokon 8-13:00 óra között. 

9. Az előírásoknak megfelelően kérünk mindenkit, a felvételi vizsgára vigyen 

magával védőmaszkot. 

 

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk mindenkinek! 

 


