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Felvételi tájékoztató
a 2019/2020-as tanévre

a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
négy évfolyamos gimnáziumi osztályaiba jelentkező nyolcadikos tanulóknak

Adataink:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Web:
OM azonosító:
Telephelykód:

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
+36 1 210 1030
fazekas@fazekas.hu
www.fazekas.hu
035277
001

Tagozatkódjaink:
négy évfolyamos társadalomtudományi tagozat (A): 0003
négy évfolyamos természettudományi tagozat (B): 0004
A felvételihez sok sikert kíván, és szeretettel vár a Fazekasban:
Pásztor Attila
igazgató

Miért a Fazekas?


Keresed a lehetőségeket? Tele vagy kérdésekkel? Szeretnél minél több új dologgal megismerkedni? Gyere a Fazekasba!



Szeretsz mozogni? Ősszel bakancsos tábort, télen külföldi sítábort, nyáron vízi- és biciklitúrákat
szervezünk. Vár a röplabda, kosár és foci csapatunk, ha elég ügyes vagy, az iskolai mezt is magadra öltheted. Ha csak erősödni akarsz, vár a Rigó utcai jól felszerelt sportcentrum.



Szeretsz énekelni? A Fazekas kórusa szeretettel vár! Nyári és téli kórustáborok, valamint koncertek
teszik színessé a mindennapokat.



Rajzolnál inkább? Rajzműhelyünkben minden héten papírra vetheted a benned kavargó gondolatokat, sőt, nyáron is együtt lehetsz rajztanáraiddal, barátaiddal és különböző művészekkel.



Fotózz, filmezz, munkálkodj a stúdióban, készíts Te is filmet az iskola életéről!



Sokat legóztál kiskorodban? A LEGO robot szakkörön a tudomány és a játék találkozik, programozz, tervezz, kelts életre robotokat!



Szeretsz a vitákon nyerni? Ez is lehetséges, vár a Fazekas Vitaklub! Ha kitartó vagy, külföldön is
érvelhetsz angolul, ha szerencséd van, összebarátkozhatsz egy másik ország következő elnökével.



Több mint 50 szakkörön (melyek többsége nyitott a külsős diákok számára is) mélyítheted el tudásodat, olyan ismereteket sajátíthatsz el, amelyekre egy 45 perces óra sosem elég.



Külföldre szeretnél menni? Több sikeres cserediák-kapcsolatunk van: francia, német, angol, orosz.
Az iskola Erasmus+ programjaival ingyen utazhatsz külföldre, és lehetőséged lehet elnyerni különböző ösztöndíjakat is, hogy néhány hónap erejéig Európa valamely országában szerezhess tapasztalatokat!



Könyvtárunk az egyik legnagyobb, legfelszereltebb a fővárosi iskolák között.



Felvehetsz különböző fakultációkat, amelyek segítenek elmélyíteni tudásodat egy-egy téged érdeklő területen. Széles választékból mazsolázhatsz; a kötelező érettségi tantárgyakon túl, a filozófia
fakton keresztül az ábrázoló geometriáig sok minden megtalálható az iskolában.



Felkeltettük érdeklődésedet? Vár iskolánk társadalom- vagy természettudományi tagozata! Ha
még keresed utadat, vagy esetleg már sejted, hogy közgazdaságtannal, bölcsészettudománnyal,
jogtudománnyal szeretnél foglalkozni az életben, az „A” osztályban a helyed. Ha azonban a fizika, a
biológia, a kémia és a matematika problémái foglalkoztatnak, ha magadat, mint orvost, természettudóst, kutatót, mérnököt, világra nyitott embert látod a jövőben, akkor vár a „B” osztály.

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkban mindenkiből a legtöbbet hozzuk ki, és hogy mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy képességeit kiteljesítse, megvalósítsa önmagát, elérje céljait. Azonban hangsúlyt fektetünk arra is, hogy diákjaink jól érezzék magukat, megtalálják helyüket társaik között az iskola falain belül, majd később azokon kívül is.
Nyitottak vagyunk diákjaink kérdéseire, elképzeléseire, tanácsaira, igényeire, és igyekszünk közösen
együtt dolgozni a gimnáziumi évek során. Úgy gondoljuk, az iskola több mint száz éves hagyományai
és a pedagógusok kiemelkedő felkészültsége különleges közeget teremt.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint iskolánk sokszoros dobogós helye a középiskolai rangsorokban,
a kirepülő diákok eredményes érettségije, a sok nyelvvizsga, a nemzetközi versenyeredmények, valamint a sikeres karriert befutott diákjaink.
Mindenki tanul angol nyelvet, második idegen nyelvként az olasz, a latin, a francia, az orosz és a német nyelvek közül jelölhetnek meg kettőt, melyek közül az egyik tanulását biztosítjuk. Angol és német
nyelvből – szintfelmérő eredményétől függően – lehetőség van haladó szinten kezdeni a középiskolai
tanulmányokat.

A felvételi vizsga
A következő tanévre felvételi vizsgát hirdetünk meg:
 a négy évfolyamos kerettantervre épülő társadalomtudományi tagozat első évfolyamára (a 9.a
osztályunkba), ahol emelt szintű képzést nyújtunk a történelem, az első idegen nyelv (angol
nyelv), továbbá a matematika vagy a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból; valamint
 a négy évfolyamos kerettantervre épülő természettudományi tagozat első évfolyamára (a 9.b
osztályunkba), ahol emelt szintű képzést nyújtunk a biológia, a fizika, a kémia, a matematika, az
első idegen nyelv (angol nyelv) tantárgyakból.
A tervezett maximális osztálylétszám a 9. évfolyamon 32 – 32 fő.

A felvételi vizsga rendje
A felvételi vizsga tárgyai a négy évfolyamos társadalomtudományi tagozatra:
egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom
szóbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom
A felvételi vizsga tárgyai a négy évfolyamos természettudományi tagozatra:
egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom
szóbeli – két tantárgy: a biológia, a fizika, a kémia és a matematika közül szabadon választható
 Először az egységes, központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni TANULÓI JELENTKEZÉSI
LAP-pal (letölthető: www.oktatas.hu). Az írásbelit a jelentkező bármelyik központi írásbelit szervező középiskolában megírhatja, de a tanulói jelentkezési lapot abba az intézménybe kell beadni,
amelyikben a jelentkező az írásbelijét írni kívánja.
A jelentkezési lap beadási határideje 2018. december 7.
 Az egységes központi írásbeli időtartama tárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése között
15 perc szünettel. Az írásbeli feladatok megoldókulcsai az írásbeli vizsgát követően megtekinthetők
a www.oktatas.hu honlapon.
 A tanulóknak a szóbeli felvételi vizsgára – az írásbeli eredmény ismeretében – külön jelentkezniük
kell legkésőbb a 2019. február 18-i határidőig a választott gimnázium(ok)ba, egy-egy újabb, központilag kiadott JELENTKEZÉSI LAP-pal. A jelentkezési laphoz mellékelniük kell az írásbeli vizsga
eredményét igazoló ÉRTÉKELŐ LAP, valamint a – pontszámításhoz szükséges – bizonyítványok
fénymásolatait. A 9.b osztályba történő jelentkezés esetén a szóbeli beosztáshoz az iskolánk honlapján megtalálható „Tantárgyválasztás a 9.b osztály szóbeli felvételi vizsgájára” c. adatlapot is
mellékelni kell. A február 18-i határidős jelentkezési lapot az általános iskolában töltik ki és továbbítják hozzánk a mellékletekkel, valamint a honlapunkról letölthető, kitöltött és aláírt tanulói kérdőívvel és szülői jellemzéssel együtt.
 A szóbeli vizsgára mindegyik tagozaton csak a megfelelő ponthatárt elérőket hívjuk be. Szóbeli meghallgatásra méltányossági kérelmet nem fogadunk el. A szóbeli vizsgára behívottak addig szerzett
pontjainak összegét és a szóbeli felvételi vizsga időpontját a honlapunkon hozzuk nyilvánosságra,
külön értesítést nem küldünk.
 A felvételi eljárás (szóbeli) követelményeit tantárgyanként hirdetjük ki; ezek honlapunkon megtalálhatók a http://www.fazekas.hu/felvetel/ címen.
 A szóbeli kérdések és feladatok valamennyi tantárgyban az általános iskola időarányos tananyagára
épülnek, az érvényes tantervek és a forgalomban lévő tankönyvek törzsanyagából kerülnek ki. Az
alapvető tárgyi ismeretek értékelésén túl figyelembe vesszük a jelentkezők gondolkozási, problémamegoldási, logikai készségét, kreativitását, anyanyelvi kultúráját, szövegalkotási, nyelvhelyességi és
helyesírási készségeit.
 A tantárgyi szóbeli felvételi vizsga időtartama összesen legfeljebb 30 perc a felkészülési időn és a
beszélgetésen kívül.
 Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése.
 Saját általános iskolás tanulóinkra is ez az eljárásrend érvényes.

A felvételi pontszámok kiszámítási módja
matematika írásbeli:
magyar írásbeli:
szóbeli
hozott jegyek:
Felvételi pontszám:

t pont
m pont
s pont
j pont
1,4  t + 1,4  m + s + 0,5  j

max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 20 pont
max. 200 pont

A hozott jegyek számítása
társadalomtudományi tagozat:

természettudományi tagozat:

7. év végi magyar nyelv, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő

7. év végi matematika, fizika, kémia, biológia négy
osztályzatból szabadon választott kettő

8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő

8. félévi matematika, fizika, kémia, biológia négy
osztályzatból szabadon választott kettő

A felvételi pontszámba versenyeredményeket nem számítunk be, de szívesen vesszük, ha a jelentkező,
amennyiben rendelkezik megyei/budapesti vagy országos versenyen elért eredménnyel, az arról szóló
igazolást a szóbeli vizsgára magával hozza. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felsorolt tantárgyak közül legalább kettőből 7. év végi, valamint 8. félévi osztályzattal, akkor más tantárgyi osztályzatot nem áll módunkban beszámítani helyette. Pontegyenlőség esetén a szóbeli alapján rangsorolunk.

Időpontok, határidők
Jelentkezési lap beadása az írásbelire:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsgák:
Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak):
A tanulók, szüleik/törvényes képviselőik a kijavított írásbeli dolgozatokat megtekinthetik:
Írásban kérhetik a pontozás felülvizsgálatát az igazgatótól:
Az igazgató írásban (e-mailben) válaszol a felülvizsgálati kérelemre:
A tanulók az írásbeli eredményekről szóló ÉRTÉKELŐ LAP-ot átvehetik:
Végleges jelentkezés továbbítása az általános iskolából (jelentkezési
lap + adatlap + mellékletek):
Szóbeli vizsgák:
Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala az iskola
honlapján és a portai hirdetőtáblán:
Tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában:
A Hivatal megküldi az intézménynek az egyeztetett felvételi jegyzéket:
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése:

2018. december 7.
2019. január 19. (10.00)
2019. január 24. (14.00)
2019. január 25-én 8-16 óra között
2019. január 28-án 16 óráig
2019. január 31-én
2019. február 7-én 8-16 óra között
2019. február 18. (legkésőbb!)
2019. február 21 – március 14.
2019. március 18.
2019. március 21-22.
2019. április 23.
2019. április 30-ig

Nyílt napok
Szeretettel várunk minden, iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikos diákot és szüleiket egy Iskolakóstoló
délutánra 2018. november 9-én (pénteken) 15 és 18 óra között.
Ezen a napon a résztvevők bejárhatják az épületet, beszélgethetnek diákjainkkal, részt vehetnek egy
filmvetítésen az iskola életéről, és meghallgathatják az igazgatói tájékoztatót.
A 2018. november 6-7-én és 9-én tartott nyílt órákra október 25-től közvetlenül a http://nyiltnap.fazekas.hu oldalon lehet jelentkezni.

