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Művészeti szakgimnázium

 Iskolán művészeti szakgimnáziuma egyszerre biztosít gimnáziumi és 

magas szintű művészeti képzést. Tanulóink a gimnázium klasszikus 

ismeretanyaga mellett a választott művészeti ág ismereteit sajátíthatják 

el. Ezzel a tudással iskolánk felkészít a hagyományos egyetemi és 

művészeti tanulmányokra. Aki esetleg nem a felsőoktatást választja, az 

az érettségit követően színész II. színházi és filmszínész szakirányú 

szakképesítést szerezhet.



Általános ismertető

• Tanulmányi terület belső kódja: 0001

• 5 évfolyamos képzés, művészeti tanulmányi terület, előadóművészeti ágazat

• 9-12. évfolyamon közismereti oktatás és szakmai képzés folyik

• 12. évfolyamon max. 3 tantárgyból érettségi vizsga tehető

• 13. évfolyamon kizárólag szakmai képzés folyik

• a 13. évfolyam végén idegen nyelvi és szakmai érettségi vizsga

• megszerezhető szakképesítés. színész II. (színházi és filmszínész szakirány)

• 1 osztály indul, 32 tanulóval – ebből max 4 fő SNI (egyéb pszichés zavarral küzdő)



Nyílt napok

• 2021. november 3. 9-11 óra

• 2021. november 17. 9-11 óra

• 2021. november 24. 9-11 óra

• 2021. december 1. 9-11 óra

• 10 óra 30-tól az intézményvezető ad tájékoztatást a szakgimnáziumról.

A nyílt napokon való részvétel az iskola honlapján (www.erzsebetvarosiiskola.hu) elérhető regisztrációhoz kötött.



Felkészítő foglalkozások

• 2021. november 3. 15-16 óra tánc

• 2021. november 17. 15-16 óra színészmesterség

• 2021. november 24. 15-16 óra ének és hangképzés

• 2021. december 1. 15-16 óra vers- és prózamondás

•



Felvételi eljárás

Az intézményünkbe való jelentkezéshez

• az egységes írásbeli felvételi vizsgát meg kell írni magyar nyelv és irodalom tantárgyból,

• beszámítjuk az általános iskola 7. évfolyam tanév végi és 8. évfolyam félévi érdemjegyét 

magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból,

• szóbeli vizsgán és 

• képességfelmérő vizsgán kell részt venni (képességfelmérés vers-és prózamondás, ének, 

mozgás és tánc területeken).



A központi írásbeli vizsga

• Jelentkezési határidő december 3.
• Iskolánkban is meg lehet írni (vizsgaszervező intézmény vagyunk)
• Iskolánk csak a magyar központi írásbelit veszi figyelembe 
• Ideje 2022. január 22. 10 óra
• Pótló írásbeli 2022. január 27. 14 óra



Szóbeli vizsga

• 2022. február 28. és 2022. március 1.

• A szóbeli vizsga két napján külön beosztás szerint vesznek részt a tanulók, melyről hivatalosan 

írásban értesítjük a jelentkezőket. 

• pótfelvételi: 2022. március 7.

A szóbeli vizsga követelménye

• 3 különböző hangulatú vers

• 2 prózai részlet

• 1 népdal

• 1 szabadon választott dal előadása



Képességfelmérő vizsga

• A szóbeli vizsga napján zajlik.

• A képességfelmérő vizsga során a jelentkezőnek lehetősége nyílik arra, hogy megmutassa, 

rendelkezik azokkal az adottságokkal és készségekkel, ami a képzésben való részvételhez 

szükséges. Három területen kell bizonyítania rátermettségét: ének-zene, tánc és 

színészmesterség.

• ének-zene: zenei hallás és ritmusérzék vizsgálata

• tánc: rövid tánckoreográfia tanulása kiscsoportban

• színészmesterség: tanult szöveg és helyzetgyakorlat előadása



A felvételi pontszám 

• Maximálisa 200 pont szerezhető az alábbi lebontásban

• az általános iskolából hozott pontok max. 50 pont – 25 %

• a központi írásbeli vizsga eredménye max. 100 pont  - 50 %

• a szóbeli vizsgán max. 50 pont – 25 % 

• A felvétel alapvető kritériuma képességfelmérő vizsgán való megfelelés, nem megfelelés esetén a felvétel 

elutasításra kerül a szerzett pontoktó függetlenül.

• A felvételi eljárás során szerzett pontok összesítése után kialakult pontazonosság esetén a szóbeli vizsgára 

kapott magasabb pontszám dönt a sorrend kialakításánál.

•



Beiratkozás

2022. Június 22-24.



Rendszeres szakgimis programjaink

• Gólyatábor
• Iskolai ünnepélyeken való részvétel
• Karácsonyi gála
• Szalagavatón való szereplések
• Iskolai Mikulás ünnepség
• Önkormányzati rendezvények



Viszontlátásra iskolánkban!


