
FELVÉTELI 
TÁJÉKOZTATÓ



Névadónk

 Nagy István (Csíkmindszent, 1873. március 
28. – Baja, 1937. február 13.)

 magyar festőművész, a                                                       
modern magyar festészet                                               
egyik legegyénibb képviselője. 



Iskolánk története

 1969–70-es tanévben egy zene I. és egy V. 
rajzosztály  kezdte meg működését. 

 A kezdeti időszak mintegy előre jelezte az iskola 
életének későbbi sorsát, ugyanis az 
iskolaszervezés csaknem negyven évig 
épülethiánnyal küszködött.

 Az 1990–1991-es tanévtől az iskola középiskolai 
osztályokkal bővült és 1993-ban felvette a 
„Nagy István” nevet.



Iskolánk története

 2008. augusztus 1-én

a Nagy István Művészeti Középiskola új épületbe 

költözött, a város központjában zajlik azóta az oktatás.



Mindennapjaink

 Egy tanév folyamán a dolgos hétköznapok mellett jeles 
napok is színesítik a Nagy István Művészeti Középiskola 
munka- és diákközösségének életét. Ezeket az eseményeket 
már hagyományként is említhetjük, melyek mindenki 
számára fontosak. Ilyenek például: 

 őszi iskolakirándulás

 Gólyabál

 koncertek 

 kiállítások

 SuliStar

 Slágerebbje

 Nagykorúsítási ünnepség



Rólunk

Iskolánkban zene- és képzőművészeti oktatás 
zajlik előkészítő osztálytól XII. osztályig.



Zenetagozat

 A zeneosztályosok I-IV. osztályban a zongora, 
furulya és hegedű hangszereket választhatják. 
Mindez V. osztálytól a következő szakokkal 
bővül ki: brácsa, cselló, nagybőgő, klarinét, 
fuvola, oboa, klasszikus gitár, ütős hangszerek, 

trombita, IX. osztálytól énekszakkal is.

 A hangszeres oktatás mellett zeneelméletet 
tanulnak, kórusra és zenekarra járnak a 
tanulók.



 Hány hely van a 2020/2021-es tanévben induló 
zeneosztályban?

 Hangszeres hely: 22

 Klasszikus énekszak: 6 

 Hogyan zajlik az idei felvételi?

 Hang- és videó felvétel alapján

Zene – IX. osztályba való felvételi



 Választható szakok:

Cselló, nagybőgő, klasszikus gitár, fuvola, oboa, 
klarinét, trombita, kürt.

Követelmény: 

egy szabadon választott népdal éneklése;

egy hangszeres darab.

Klasszikus ének szak

Követelmény: 

 két szabadon választott népdal éneklése;

 a „Tavaszi szél vizet áraszt” népdal 
éneklése. 

Zene – Követelmények kezdőknek



Zene – Követelmények haladóknak

 Választható szakok:

Hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, klasszikus gitár, 
fuvola, oboa, klarinét, trombita, kürt, zongora.

Követelmény: 

egy szabadon választott etűd;

egy tétel egy preklasszikus műből;

 egy szabadon választott klasszikus / 
romantikus / modern darab.



Zene – beiratkozás, felvételi

 Június 3 – 5. között az iskola titkárságán, 
naponta 14 és 19 óra között;

 Előzetes telefonos programálás szükséges 
(május 29., június 2., 8 és 15 óra között);



Zene – beiratkozás, felvételi

A felvételin való részvételhez szükséges:

a beiratkozási lap kitöltése (iskolánk honlapjáról 
letölthető május 28. után)

a hang- és videó felvétel leadása (CD / DVD) *

a felvétel eredetiségét igazoló nyilatkozat, 
melyet a diák és a szülő is alá kell írjon (iskolánk 
honlapjáról letölthető május 28. után)

* Elfogadjuk az e-mailben vagy wetransfer-el küldött 
anyagot is. 



Zene – beiratkozás, felvételi

 További fontos információk:

o a hang- és videó felvétel időtartama maximum 30 perc 
lehet;

o a tehetségpróbán az átlag 6-os média meg kell legyen, 
fellebbezési lehetőség nincs. 

o 0,5 pont jegyemelésben részesül az a diák, aki igazolni 
tudja, hogy ez elmúlt 4 évben az országosan elismert  

művészeti versenyeken díjat / dicséretet kapott. 



Zene – Eredmény

 Tehetségpróba eredményének kifüggesztése: 2020. 
június 12. 

 Bejutási média kiszámítása:

50% képességvizsga + 50% Országos Felvételi átlaga*

*Országos Felvételi átlaga = 20% négyévi átlag + 80% 
Országos Felmérés

Végleges eredmény kifüggesztése: 2020. július 2. 



Vizuális művészeti tagozat –
Képzőművészet, Építőművészet

 A képzőművészeti szakon a rajz, a festészet és a 
szobrászat az alaptantárgyak. 

 A középiskolai szinten különböző 
képzőművészeti szakok vannak – grafika, 
festészet, textil, szobrászat, kerámia, melyekre a 
szakosodás X. osztály végén történik. 

 Az építészet (architektúra) szakos diákok IX. 
osztálytól 4 éven át ezen a szakon tanulnak. 

 A diákok művészet- vagy építészettörténetet is 
tanulnak heti rendszerességgel.  



 Hány hely van a 2020/2021-es tanévben induló 
képzőművész osztályban?

 Képzőművészet: 20

 Építőművészet: 8

 Hogyan zajlik az idei felvételi?

 Portfólió értékelése alapján

Képzőművészet, Építőművészet – IX. osztályba 
való felvételi



5 csendélet (tárgyábrázolás)

5 kreatív, szabad témájú alkotás – legyen 
alakos kompozíció (emberábrázolás) is. *

Alkalmazható technikák: ceruza, szén, tollrajz, 
vízfesték, akril, tempera, stb., A3-as lapra.

* Például: ünnep, várakozás, piac, cirkusz, tánc, 
sport

A portfóliót digitálisan kell leadni

Képzőművészet – Követelmények



5 csendélet (tárgyábrázolás)

 5 rajztanulmány:

1. templomtorony, ahogy az utcáról látod;

2. kedvenc épületed;

3. a szobád;

4. modern épület;

5. egy játszótéri elem.

Alkalmazott technikák: ceruza, toll.

Építőművészet – Követelmények



Képzőművészet, Építőművészet– beiratkozás, 
felvételi

 A felvételin való részvételhez szükséges:

a beiratkozási lap kitöltése (iskolánk honlapjáról 
letölthető május 28. után)

a digitális portfólió leadása (CD / DVD – a 
munkákról készült fényképekkel)*

A munkák eredetiségét igazoló nyilatkozat, 
melyet a diák és a szülő is alá kell írjon (iskolánk 
honlapjáról letölthető május 28. után)

* Elfogadjuk az e-mailben vagy wetransfer-el küldött 
anyagot is. 



Képzőművészet, Építőművészet– beiratkozás, 
felvételi

 Június 3 – 5. között az iskola titkárságán, 
naponta 14 és 19 óra között;

 Előzetes telefonos programálás szükséges 
(május 29., június 2., 8 és 15 óra között);



Képzőművészet, Építőművészet– beiratkozás, 
felvételi

 További fontos információk:

o a színtanulmány helyett, agyagból készült munkákról is 
betehető fénykép;

o a tehetségpróbán az átlag 6-os média meg kell legyen, 
fellebbezési lehetőség nincs;

o az általános iskolákból érkező diákok a rajztanáruktól 
kapott ajánlást is le kell adják;

o amennyiben a kijelölt számú munkát nem tartalmazza a 
digitális portfólió, nem áll módunkban osztályozni azt.

o Mindkét szakra a felvételi megpróbálható, melynek 
esetén 2 digitális portfóliót kell leadni, az 5 
csendélet lehet ugyanaz mindkét portfólióban.  



Képzőművészet, Építőművészet – Eredmény

 Tehetségpróba eredményének kifüggesztése: 2020. 
június 12.

 Bejutási média kiszámítása:

75% képességvizsga + 25% Országos Felvételi átlaga*

*Országos Felvételi átlaga = 20% négyévi átlag + 80% 
Országos Felmérés

Végleges eredmény kifüggesztése: 2020. július 2. 



Kapcsolat

 További információk:
az iskola titkárságán: 0266-310080
email: nagyistvanhr@yahoo.com
az iskola honlapja: http://licartnagyistvan.ro/
az iskola Facebook oldala:
https://www.facebook.com/licartnagyistvan/

 A beiratkozás ideje alatt, megkérjük, tartsák be az 
egészségügyi előírásokat.

Nagy Zsuzsanna,
iskolaigazgató

mailto:nagyistvanhr@yahoo.com
http://licartnagyistvan.ro/
https://www.facebook.com/licartnagyistvan/

