
Rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyam indul 

7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak 

 
Tisztelt Szülők! 

Kedves Gyerekek! 

2021. október 21-től rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk a 

Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumban, ahová szeretettel várjuk az 

érdeklődőket, felvételizőket. 

A foglalkozásokat az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően szervezzük.  

A rendszeres tehetségfejlesztő, felkészítő foglalkozásokat 7-8. osztályosoknak ajánljuk, akik a 

népművészeti szakgimnáziumba, valamelyik választott képző- és iparművészeti szakra tervezik 

továbbtanulásukat a jövő tanévekben. A rajzi alapok gyakorlása mellett, a jelentkezők 

megismerkedhetnek a különböző szakmákhoz kötődő tervezési alapokkal, eszköz- és 

anyagismerettel. A foglalkozásokat a középiskola szaktanárai, művésztanárai tartják. 

Helyszín: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. - Károlyi Gyermekközpont területén, iskolánk újabb 

épület-részében (régi Waldorf iskola épülete), fsz./62-es rajzterem. (A Gyermekközponton 

belül a parkolási díj van, kívül ingyenesen lehet parkolni.) 

Időpontok: 2021. október 21-től – 2022. február 11-ig (a tanítási szünetek kivételével) 

minden csütörtökön, 16-17.45 óráig. 

2021. október 21., 

2021. november 4., 11., 18., 25., 

2021. december 2., 9., 16., 

2022. január 6., 13., 20., 27., 

2022. február 3., 10., 17. 

15 alkalom – támogatói díja: 15.000.- Ft / fő, amely két részletben is befizethető a 

helyszínen. Foglalkozásonként: 1000.- Ft/fő. 

Anyagokat és eszközöket, a foglalkozásokon biztosítunk. 2B, 4B-s ceruzát, radírt, tolltartót 

kell hozni az órákra. 

Kérjük, az első foglalkozásra a gyerekek (lehetőség szerint), otthoni rajzaikat (kb. 3db-ot) 

hozzanak magukkal! 

Jelentkezés módja: Kitöltött, szülő által aláírt jelentkezési lappal a helyszínen, az első rajz 

előkészítőn, 2021. október 21-én. (A későbbi időpontban bekapcsolódó diákoknak a 

jelentkezési lapot az első alkalommal kell hozniuk.) 

További információ kérhető telefonon vagy e-mailben: 

Kissné Breczek Margit, Tel.: (+36) 30/ 244 2093 vagy breczek.margit@fnm.hu címen. 

 



Jelentkezési lap 

Rajz és szakmai tárgyból felvételi előkészítő tanfolyamra 

Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium 

2021. október 21-től - 2022. február 17-ig 

Helyszín: 62-es rajzterem 

 

 
Tanuló neve: 

 

 

 
Születési hely/idő: 

 

 

 
Évfolyam/osztály: 

 

 

 
Általános iskola neve/címe: 

 

 

 
Szülő neve: 

 

 

 
Szülő telefonszáma: 

 

 

 
Szülő e-mail címe: 

 

 

 
Kérjük húzza alá a megfelelőt! 

Gyermekem, a foglalkozások után otthonába: egyedül és gyalogosan közlekedik / 

tömegközlekedéssel kísérő nélkül, egyedül közlekedik / nem egyedül közlekedik, a 

foglalkozások végén szülői kísérettel megy haza. 

 

Dátum: …………………………………………………………………………. 

 

Szülő (gondviselő) aláírása:     ………………………………………………………………………… 


