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Felvételi tájékoztató
a 2017/2018-as tanévre

a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
hat évfolyamos gimnáziumi osztályaiba jelentkező hatodikos 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:
hat évfolyamos speciális matematika tagozat (C): 0001
hat évfolyamos általános tantervű tagozat (D): 0002

A felvételihez sok sikert kíván, és szeretettel vár a Fazekasban:
Pásztor Attila
igazgató

Miért a Fazekas?
Miért jó a 7.c-be járni?
Bizonyára sokan hallottatok már a Fazekas híréről. Valószínűleg mindenki ismeri a „versenyistálló” becenevét intézményünknek. Megnyugtatlak benneteket, hogy nem kényszerítünk senkit versenyekre, diákjaink saját döntésük alapján vesznek azokon részt, hiszen megkapják a megfelelő háttértudást a
sikeres versenyezéshez.

Sok kívülálló képzelheti el úgy az iskolát, hogy itt nincs közösségi élet, csak a tanulás, és még több tanulás. Ám ez sem igaz. Iskolánkban rengeteg különóra, diákkör, és sportlehetőség van. Vár az énekkar,
a rajzműhely, a stúdió, a LEGO robot szakkör, a filmklub. És nem kell lemondanod a hangszeres,
sport, sakk vagy egyéb tevékenységeidről, terveidről, mert iskolánk azokat is támogatja!

Egy c osztály sokak elképzelése szerint olyan tanulókból áll, akik „kockák”, akiket csak a matematika
érdekel. Ez is egy nagy tévedés. A c osztályokba is igazi gyerekek járnak, eltérő ízléssel, véleménnyel,
hobbival, gondolatokkal. Van olyan, aki zenél, sakkozik, pingpongozik, vagy egyéb sportot űz; és tényleg
akadnak olyanok is, akiket valamilyen tudomány érdekel. De ettől csak színesebb lesz az osztály. Mindig van valami az érdeklődés középpontjában.

Miért jó a 7.d-be járni?
Az általános tantervű d osztályt a számos tantárgyból jól teljesítő, több terület és tantárgy iránt is érdeklődő diákoknak hoztuk létre. Olyan képzést igyekszünk biztosítani, amelyben mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb tantárgyi kapcsolódást.
Ebből az osztályból a diákok sokféle területen tanulnak tovább. Van, akit a műszaki tudományok érdekelnek, másokat a jog, a közgazdaságtan. Az egyik diáknak a biológia a kedvence, így orvosira megy,
a másiknak a történelem és a magyar, így a humán tudományok felé veszi útját középiskola után.

A d osztályok sokszínűek, izgalmasak, ugyanis minden érdekli őket. A d-s diákok számos projekt aktív
résztvevői; izgalmas versenyeket nyernek filozófiából, szónoklatból, formatervezésből, közgazdaságtanból – mi lehetőséget és a támogatást biztosítunk ezekhez.

Reméljük, hogy ti is ki tudjátok bontakoztatni önmagatokat ebben az osztályban! (Persze azért tanulni
is kell.) Igyekszünk segíteni útkeresésetekben, szerteágazó elképzeléseitek megvalósításában, felkészítünk titeket továbbtanulásotokra.

Felvételi tudnivalók
I. Felvételi vizsga
A 2017/2018-as tanévre felvételi vizsgát hirdetünk:
•
•

a hat évfolyamos kerettantervre épülő speciális matematika tagozat első évfolyamára (a 7.c osztályunkba), valamint
a hat évfolyamos kerettantervre épülő általános tantervű tagozat első évfolyamára (a 7.d osztályunkba).

A tervezett maximális osztálylétszám a 7. évfolyamon 28-28 fő.

II. A felvételi vizsga tantárgyai

Mindkét tagozatunkra jelentkezőknek: központi, egységes magyar nyelvi és központi, egységes matematika írásbeli vizsga, és matematika szóbeli vizsga a 7.c osztályba, magyar és matematika szóbeli
vizsga a 7.d osztályba.

•

•
•

•

•
•

Először az egységes központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni TANULÓI JELENTKEZÉSI
LAP-pal. (Letölthető a www.oktatas.hu honlapról, vagy iskolánk portáján kérhető.) Az írásbelit a jelentkező bármelyik olyan középiskolában megírhatja, amely szervez hat évfolyamos gimnáziumi felvételi vizsgát. A tanulói jelentkezési lapot abba az intézménybe kell beadni, amelyikben a jelentkező
az írásbeli felvételi vizsgáját írni kívánja.
A jelentkezési lap beadási határideje 2016. december 9.

Ezt követően a tanulónak az általa kiválasztott intézmény(ek)be az írásbeli eredmény ismeretében
külön jelentkezni kell legkésőbb a 2017. február 15-i határidőig egy-egy újabb, központilag kiadott
JELENTKEZÉSI LAP-pal, amelyhez mellékelnie kell az írásbeli vizsga eredményét igazoló ÉRTÉKELŐ
LAP-ot, valamint a – pontszámításhoz szükséges – bizonyítványok fénymásolatát.

A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek eljuttatása iskolánk titkárságára
postán vagy személyesen. A gyorsabb ügyintézés érdekében az utóbbit javasoljuk. Ezzel egyidejűleg
a TANULÓI ADATLAP-ot közvetlenül kell megküldeni a Felvételi Központnak.

Az írásbeli feladatok megoldókulcsai az írásbeli vizsgát követő napon a www.oktatas.hu honlapon
elérhetőek lesznek. A megfelelő ponthatárt elérő jelentkezőket szóbeli vizsgára hívjuk.

A szóbeli vizsgára behívottak írásbeli eredményét és a szóbeli felvételi vizsga időpontját a hirdetőtáblánkon és a honlapunkon hozzuk nyilvánosságra, külön értesítést nem küldünk.

III. Követelmények és értékelés

A felvételi eljárás (szóbeli) követelményeit tantárgyanként hirdetjük ki; ezek honlapunkon megtalálhatók a http://www.fazekas.hu/felvetel/ címen.

A szóbeli kérdések, feladatok magyar nyelvből és matematikából 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, probléma-felismerési, logikai készségét, kreativitását, és az általános tantervű osztályunkba jelentkezők
anyanyelvi kultúráját, szövegalkotási, nyelvhelyességi és helyesírási készségeit.

Felvételi pontszámok kiszámítási módja

1. Hat évfolyamos gimnázium, speciális matematika tagozat (C)
Megszerezhető maximális pontszám:
Összetevők: matematika írásbeli:
magyar írásbeli:
matematika szóbeli:
hozott jegyek:
jegyek összege:
Számítási mód:

200 pont
t pont, (max. 50);
m pont, (max. 50);
s pont (max. 50);
5. év végi matematika, magyar nyelv, magyar irodalom,
természetismeret, történelem és
6. félévi matematika; magyar nyelv, magyar irodalom;
természetismeret; történelem
j pont (max. 50)
Felvételi pontszám = 2t + 0,5m + s + 0,5j

2. Hat évfolyamos gimnázium, általános tantervű tagozat (D)
Megszerezhető maximális pontszám:
Összetevők: matematika írásbeli:
magyar írásbeli:
magyar és matematika szóbeli:
hozott jegyek:
jegyek összege:
Számítási mód:

200 pont
t pont, (max. 50)
m pont (max. 50)
s pont (max. 50)
5. év végi matematika; magyar nyelv, magyar irodalom,
természetismeret, történelem, ének vagy rajz, valamint a
6. félévi matematika, magyar nyelv, magyar irodalom,
természetismeret, történelem, ének vagy rajz
j pont (max. 60)
Felvételi pontszám = 1,2t + 1,2m + s + 0,5j

A 7.d osztályba jelentkező tanulók esetében az igazgató minden évben meghatározhatja azt – a hozott
pontok és az írásbeli vizsgarész eredményének az osztálynak megfelelő súlyozással számított – felvételi
pontszámot, amelynek elérése esetén a tanulók mentesülnek a szóbeli vizsga alól és az ott megszerezhető maximális pontszámot automatikusan megkapják. Erről a tanulók szüleit az igazgatóság még a
szóbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatja. Az igazolásokat az érintett diákok számára egy kötetlen
beszélgetés keretében nyújtjuk át.
A fenti felvételi pontszám meghatározása minden évben a jelentkező tanulók létszáma és az írásbeli
eredmények ismeretében egyedileg történik.

IV. A felvételi vizsga időtartama

Az egységes központi írásbeli időtartama tárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése között 15 perc
szünettel.
A szóbeli felvételi vizsgák maximális időtartama 20 perc.

V. Versenyeredmények beszámítása

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 felvételi vizsgára magával hozza.

VI. Időpontok, határidők

Jelentkezési lap beadása az írásbelire:
Egységes központi írásbeli vizsgák:
Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak):
A tanulók, szüleik/gondviselőik 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 lapot
átvehetik:
Végleges jelentkezés (jelentkezési lap+mellékletei):
Szóbeli vizsgák a 7.c osztályba:
Igazgatói döntés a 7.d osztály szóbeli mentesség pontszámáról:
Szóbeli vizsgák a 7.d osztályba:
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala a portai
hirdetőtáblán és az iskola honlapján:
Tanulói adatlapok módosítási lehetősége:
A Felvételi Központ kialakítja a végleges jegyzéket:
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése:

VIII. Egyéb információk

2016. december 9.
2017. január 21. (10 óra)
2017. január 26. (14 óra)
2017. január 30-án 8-16 óra között
2017. január 31-én 16 óráig
2017. február 3-án 12 óráig

2017. február 9-én 8-16 óra között
2017. február 15. (legkésőbb!)
2017. február 21 – március 9.
2017. február 24.
2017. február 27 – március 9.
2017. március 10.

2017. március 16-17.
2017. április 19.
2017. április 26-ig

A hat évfolyamos gimnazisták az első két évben csak angol nyelvet tanulnak, a harmadik évtől a speciális
matematika osztály tanulói az angol mellett franciát, az általános tantervű osztály tanulói az angol mellett a német, a francia, a latin, az orosz és az olasz közül választhatnak második idegen nyelvet.

Szeretettel várunk minden iskolánk iránt érdeklődő hatodikos diákot és szüleiket egy Iskolakóstoló délutánra 2016. november 10-én (csütörtökön) 15 és 18 óra között. Ezen a napon a részt vevők bejárhatják az épületet, beszélgethetnek diákjainkkal és tanárainkkal, részt vehetnek egy filmvetítésen az
iskola életéről és meghallgathatják az igazgatói tájékoztatót. A 2016. november 14. és 18. közötti délelőtti nyílt órákra egyrészt az Iskolakóstoló délutánon, másrészt november 9-től közvetlenül a
www.nyiltnap.fazekas.hu oldalon lehet jelentkezni.

