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Tisztelt Szülők!

A 2017. január 21-én megírt egységes, központi írásbeli felvételi dolgozatok javításával és az iskolánkba történő szóbeli felvételi vizsgával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
Az írásbeli vizsga feladatlapjai és javítókulcsai január 21-én 13.00 órától a
www.oktatas.hu honlapon elérhetők.
Az írásbeli dolgozatokat a vizsgázó és szülője január 30-án, hétfőn 8.00 és 16.00 óra
között az I. emeleti 117. teremben tekintheti meg. A dolgozatokról fénymásolatot nem tudunk
készíteni, de másolat készíthető kézzel, digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal.
Az esetleges felülvizsgálati kérelmeket – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban, az iskolánk igazgatójának címezve január 31-én, kedden
16.00 óráig lehet beadni a titkárságon.
Az értékelő lapot február 7-én, kedden 8.00 és 16.00 óra között lehet átvenni iskolánk
titkárságán.
A tanuló végleges jelentkezése az általa kiválasztott gimnáziumokba a központilag kiadott
jelentkezési lapokon történik, a jelentkezéshez mellékelni kell az írásbeli dolgozatokról kiállított értékelő lap fénymásolatát. (Az eredeti a jelentkezőnél marad.)
A jelentkezési lapokat az iskolánkba jelentkezők legkésőbb február 15-ig személyesen is
leadhatják a titkárságon, vagy legkésőbb február 15-ig postára kell adniuk az iskola címére.
(Hatodikosok esetén a jelentkezési lapokat a szülők is eljuttathatják az általuk kiválasztott gimnáziumba.)
A 7.c osztály esetében az írásbeli felvételi vizsga eredménye, valamint a hozott pontok
összesítése alapján a szükséges ponthatárt elérő jelentkezőket szóbeli vizsgára várjuk. A vizsgabeosztás február 17-től érhető el iskolánk honlapján (www.fazekas.hu), külön értesítést nem
küldünk. A szóbeli vizsgákra 2017. február 21. és 24. között kerül sor.
A 7.d osztály esetében az írásbeli felvételi vizsga eredménye, valamint a hozott pontok
összesítése alapján az igazgató dönt, hogy mely tanulók kapják meg automatikusan a szóbeli
vizsgán megszerezhető maximális pontszámot, illetve mely tanulókat várjuk szóbeli felvételi
vizsgára. Az erről szóló tájékoztatás és a vizsgabeosztás február 24-től érhető el iskolánk honlapján (www.fazekas.hu). A szóbeli vizsgákra 2017. február 27. és március 3. között kerül sor.
A mentességet szerzett tanulóknak az erről szóló igazolást egy kötetlen beszélgetés keretében
nyújtjuk át, ahol megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Kérjük, hogy a szóbeli felvételi vizsgára behívottak a megjelölt időpontban pontosan jelenjenek meg. Indokolt esetben előzetesen kérhető az időpont megváltoztatása.
Az ideiglenes felvételi jegyzéket, a felvételizők pontszám szerinti listáját legkésőbb március 10-én tesszük közzé honlapunkon és a portai hirdetőtáblán.
Sikeres vizsgát kívánunk!
Budapest, 2017. január 16.
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