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Kedves 9. évfolyamra Felvételizől
Iskolánk 2016. február 17_én (idegen nyelü és táncművészeti), 18-áq (képzőművészeti és táncművészeti) tartja szóbeli felvételi
A felvételizóket fél 1l-kor;árjuk a gimnázium aulájában, ahol általános tájékoúalÓ hangzik el a felvételirÓl. Ezt kÖvetően

napját.

a ianulók a tájékoztatás során elhangzott beosztásnak, illetve a honlapon közölteknek megfelelően elkezdik a felvóteli
üzsgát. Az a tanuló, aki iskolánk több ta;ozatát is megjelölie, több feivételi vizsgán is részt vesz. A nagyszámújelentkezés mialt

a

felvételi egész nap tart.

Áltuláno.1untervű osztáIyba való jeientkezós esetén szóbeli felvételi vizsgát nem kell tenni"
a
beosztás minden felvétetiző részéremegtalálható lesz iskolánk aulájában, a vizsgaterem ajtaján is kifÜggesztve, illetve
honlapon (február 16-án).

A

kiértesítésihatáridő rövidsége miatt előfordulhat, hogy a hozzánk jelentkező diák a szóbeli beosztásra
vűtkozó tájékoztatő levelet nem kapja meg. Ez esetben kérün§ hogy a honlapunkon (www.medgyessygimnazium.hu)
nézd meg a felvételi beosztást, és ai alapján jelenj meg a felvételi vizsgán. Ha kérdésed, problémád van, az alábbi

Figyelem!

A

telefonszámokon lehet egyeztetni:

A

52l

413-326lt4; 06-30l 464-7 618

felvételi vizsga alapján kialakutt ideiglenes felvételi jegyzék 2016. március 03-án tekinthetó meg az iskolában vagy a

www.medgyessygimnúu*.hu honlapon, név helyett az oktatási azonosító száma alapján je]Ölve a tanulÓt"

A törvényben meghatározott módon 2016. februar 26-án (csütönökön)

13 órátÓl - indokolt esetben kérelem és egyeztetés alapján -

szóbeli pótfelvételi napot tarfunk"

a felvételi
a fievelmet arra, hogy az írásbeli felvételi vizsgán elért eredményt tuíalmazó irat (Értékeló 1ap) hiánYa esetén
központi írásbeli részétcsak 0 pontosnak tudjuk tekinteni

Felhívjuk
1./

Felvételi az aneol és német nyqlvi taeozatra jelentkezól$ek

tagozatra jelentkezők a választott nyelvból szóbeli meghallgatáson, szintfelmérésen vesznek részt. (Az iskola
honúpján l**.-.aev.rrvgi*nazium&g/ megtalálhatóak a tleszéIgetések témakÖrei.)

A nyelvi
2,/

Felvéieli a képzőművészgti tagozatra jelentkeZóknek

A képzőművészetitagozatan a gyakorlati (rajz) vizsgahoz hozd magaddal a következő eszkÖzÖket:
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o
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A

l l4 íves ifu3) rajzlapokat 1min. 4 db}
megfeleló méretű rajxáblát vagy kemény anyagból készült alátétet, (mert nem tudunk biáosítani)
cenlzát éslvagy rajzszenet a tanulmányrajzhoz
szükséged 1ehet rajzszögre vagy csiptetóre (min. 4 db)
színes technikához szabadon válasaható: vízfesték, vagy paszte11, va8y tempefa
hozzmagaddal vizesedényt" ecseteket, szivacsclt

felvételizók a rajzolás mellett általanos műveltségi és szakmai elbeszélgetésen is részt vesznek.

A

képanyag és a fogalomtár

megtaláiható az iskola honlapján"
3./ Fe l vétel i a trincfaku ltáq !ó§ osaliiiyba

_i

g1en]Lkezóknek

és a néptánc csoportban - a honlapon található beosztás szerint - folyarnatosan zajlika felvételi l i
Ajelentkezók csoportos alkalmassági vizsgan és elbeszélgetésen vesznek résá a Íelvételilapon megjelÖlt tanulmánYi terÜlet

A táncfakultációs osáályban
órátó1.

szerint.

A gyakorlati

tornaöltözókben

vizsgához hozz magaddal tomacipőt vagy zoknit és tréningruhát! Atöltözni

a tomaterem melletti folYosón lévó

1ehet.

lap (orvosi és védónői), oltási könyv fénymasolata,
szakorvosi leletek fénymásolata. Idópontjai; február 19, 22, 26-a 9-i4 óráig. Alkalmassági vizsgálatra történó beosztásodat a
gyakorlati vizsgád után fogod megtudni.
Alkalmassági vizsgálathoz szúkséges iratok: 8. osáályos szűrövizsgálati

A felvételivel kapcsolatos bóvebb információ: +36-52-413-326
Debrecen, 201 6. január
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(12-es, 14-es mellék)"

"

sok sikert kívánunk!
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