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Vorst Erika részére

Tisztelt Szülő/Gondviselő, Kedves Jelentkező!
Értesítjük Önöket a pályaalkalmassági vizsgálat és a szóbeli elbeszélgetés menetéről.
Név: Pohorenszki Beatrix
1. Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2021.03.02., 10:30
Helye:

BUDAPESTI KOMPLEX SZC
KOZMA LAJOS FAIPARI és KREATÍV TECHNKUM
1041 BUDAPEST, DEÁK FERENC UTCA 40

Az írásbelihez szükséges eszközök: grafit ceruza, radír, ragasztó stift, olló, vonalzó, színes
ceruzakészlet (min. 12 szín), 2 db A3-as méretű (297x420 mm) rajzlap, A/3 vagy A/2 méretű rajztábla.
A pályaalkalmassági vizsga része a 3-5 elemből álló saját portfólió bemutatása, melynek elemei saját
kezűleg, otthon vagy az iskolában készültek. Kérjük, hogy az alábbiakat hozzák a felvételire.
A portfólió tartalmi követelményei a következők:
 legalább egy valóságot ábrázoló tanulmányrajz (pl. csendélet, tájkép, szobabelső… stb.)
 legalább egy kreatív alkotás (pl. montázs, kollázs, festmény, fantáziarajz… stb.)
 legalább egy szabadon választott, jól sikerült mű, amelyet a pályázó szívesen megmutatna
2. Szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2021.03.02., 12:15,
A beszélgetésre hozza magával: a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát, a magyar nyelv és
irodalom és a matematika füzetét.
Kérjük, szóbeli felvételire hozza el a kitöltött szülői nyilatkozatot és - amennyiben kapott az általános
iskolától – védőnői szűrővizsgálatról szóló igazolást 8.osztályosok részére (nem kötelező).
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, a fenti időpontok betartását.
Tájékoztatjuk, hogy az épületbe a vizsgázó csak arcmaszkban, lázmérést és kézfertőtlenítést követően
léphet be. A maszkot az épületben tartózkodása alatt mindvégig viselnie kell.
Kísérőket csak korlátozott számban, a biztonságos védőtávolság lehetőségét szem előtt tartva
engedhetünk be az aulába, ezért kérjük, hogy csak abban az esetben kísérjék el gyermeküket, ha ezt az
utazás vagy más körülmény feltétlenül szükségessé teszi.
Tájékoztatjuk, hogy a gyermek felvételijének eredményéről értesítjük Önöket és az általános iskolát.
Budapest, 2022. február 22.
Huszár Márton Zoltán sk
igazgató
1041 BUDAPEST, DEÁK FERENC UTCA 40.
Tel.: 3696-241, 3696-011
E-mail: kozma@kozmafa.edu.hu; kozma@kozmafa.hu
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Tisztelt Szülők, Tisztelt Gondviselő!

Iskolánkba való beiratkozáshoz egészségügyi alkalmassági vizsgálatra van
szükség.
A vizsgálaton az orvos azokat a súlyos rendellenességeket szűri, melyek a faipari
technikus, vagy dekoratőr szakma tanulását kizárják.
Faipari technikus szakon a halláskárosodás, eszméletvesztéssel járó betegségek,
allergia rendkívül súlyos esetei, súlyos ortopédiai elváltozások vagy szívbetegség
jelenthet gondot, az orvos megítélése alapján. Dekoratőr szakon ezek mellett a
színlátás zavara lehet kizáró ok.
Az orvosi vizsgálatra a felvételi eljárást követően kerül sor, ezért kérem, hogy az
alábbi szülői nyilatkozatot szíveskedjenek előzetesen kitölteni és a szóbeli
vizsgára magukkal hozni.
További felvilágosítást nyújtunk telefonon a +36(1)369-6655-ös számon.
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Szülői nyilatkozat
Gyermek neve: …………………………………………………………………
szül.ideje: …......................………………

TAJ száma: …………………

lakcíme: ……..……………………………………………………………………
súlya: ………………………………………

magassága: .…………………

kizáró okok lehetnek

IGEN NEM

arc és kéz torzító elváltozásai
mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
súlyos szívbetegség
enyhébb szívbetegség - kardiológiai vélemény szükséges
epilepszia - ideggyógyászati vélemény szükséges
jelentősebb orthopaediai rendellenességek -orthopaediai
vélemény szükséges
színtévesztés – dekoratőr-lakberendezői szakon
Gyermekének
 van-e gyógyszerérzékenység, allergia: ………….…………………..……..
 van-e egyéb allergia (étel, pollen)………………………………………….
 milyen műtétei voltak?..................................................................................
 volt-e nagyobb balesete, sérülése? …………………………………………
 volt-e eszméletvesztéssel járó rosszulléte? ………………………………...
 áll-e, vagy állt-e korábban valamilyen betegség miatt gondozás alatt? (pl.:
szív, vese, tüdőbetegség, cukorbetegség, epilepszia stb.): …………………
……………………………………………………………………………...
 járt-e valaha gyógytestnevelésre (mikor, mi miatt)………………….……..
 szed-e rendszeresen gyógyszert (mit)………………………………………
 egyéb lényeges betegség?..............................................................................
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Kijelentem, hogy gyermeknek eltitkolt testi és pszichés megbetegedése nincs.
Amennyiben gyermekem felvételt nyer a BKSZC Kozma Lajos Faipari és
Kreatív Technikumba, úgy tudomásul veszem, hogy 2022.05.04. – 2022.06.10.
között megtartásra kerülő orvosi alkalmassági (munkaegészségügyi)
vizsgálaton gyermekem köteles megjelenni az iskolában és annak
eredményének függvényében iratkozhat be az intézménybe.

Budapest, 2022. ….. hó…….nap
…………………………………
szülő/gondviselő aláírása

EZEN NYILATKOZATOT KÉRJÜK, HOGY A SZÓBELI VIZSGÁRA
HOZZÁK MAGUKKAL!
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