Középfokú beiskolázás a 2022/2023. tanévre
RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS
Népi kézműves (3 0214 01) - Faműves, fajátékkészítő szakmairány
(Tagozatkód: 2001):
A tanulók megtanulják a fa díszítésének számos kézműves technikáját. Bútorok, játékok és
kisebb használati tárgyak készítése során megismerik az asztalos szakma alapjait, a faipari
gépek használatát.

Tanulmányi terület leírása:
szakgimnázium; 3+2 érettségire felkészítő évfolyam; művészeti tanulmányi terület; a
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet
tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népi kézműves (faműves,
fajátékkészítő szakirány)
Alapozó tantárgyak: rajz, népművészet, művészettörténet
A szakmai oktatás iskolai tanműhelyekben zajlik.

Népi kézműves (3 0214 01) - Népi bőrműves szakmairány (Tagozatkód: 2003):
A diákok elsajátítják a hagyományos bőrműves technikákat, forma- és motívumkincset,
melyeket alkalmazva öltözetdarabokat, táskákat, öveket, ékszereket és egyéb használati
tárgyakat készítenek.

Tanulmányi terület leírása:
szakgimnázium; 3+2 érettségire felkészítő évfolyam; művészeti tanulmányi terület; a
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet
tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népi kézműves (népi bőrműves
szakirány)
Alapozó tantárgyak: rajz, népművészet, művészettörténet
A szakmai oktatás iskolai tanműhelyekben zajlik.

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS: 2022. május 9. -augusztus 31.
JELENTKEZÉS: az intézmény honlapján közzétett jelentkezési lap benyújtásával közvetlen az
iskolába (Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium
9024 Győr, Répce u. 2.)
A jelentkezőnek rajzkészség felmérésen kell részt vennie.
A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt.

