ÁTVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnáziumba jelentkezők számára a
2018/2019-es tanévre.
I. Kezdő évfolyamok
A kezdő évfolyamokra (1.a, 1.b, 7.c, 7.d, 9.a, 9.b) a tanulók csak a felvételi/beiskolázási
eljárás keretében kerülhetnek be. (Indokolt esetben az igazgató ez alól kivételt tehet.)

II. Átvétel a 9.c és 9.d osztályokba
A 9.c és d osztályokban a megüresedő (vagy még betölthető) helyekre a 8. osztályos
tanulók jelentkezhetnek. Közülük azokat vesszük csak fel, akik be tudnak kapcsolódni az
osztály munkájába. Erről – az írásbeli és szóbeli átvételi vizsga eredmények alapján – az
igazgató dönt.
Átvételi eljárás a 9.c osztályba
A 9.c osztályba átvételüket kérő tanulóknak 2018. január 5-ig kell átvételi kérelmüket
benyújtaniuk az igazgatónak címezve az iskola titkárságán.
A tanulóknak matematikából kell átvételi vizsgát tenniük. A vizsga időpontjai:
írásbeli vizsga: 2018. január 12. (péntek), 14.00-16.00
szóbeli vizsga: 2018. január 26. (péntek), 14.00
A szóbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A vizsga matematika szakos
tanárokból álló, két fős bizottság előtt zajlik. A szóbeli vizsga megkezdése előtt az elnök
elkéri a felvételiző korábbi tanulmányi eredményeinek dokumentumait (7. év végi
bizonyítvány, valamint a matematika versenyeredmények oklevelei vagy igazoló lapjai).
Az átvételi vizsga eredményéről az igazgató 2018. február 2-án 12.00 óráig hozza meg a
döntését. A sikeres átvételi vizsgát tett tanuló a 2018/2019-es tanévben kezdheti meg
tanulmányait a 9.c osztályban.
Átvételi eljárás a 9.d osztályba
A 9.d osztályba átvételüket kérő tanulóknak 2018. február 28-ig kell átvételi kérelmüket
benyújtaniuk az igazgatónak címezve az iskola titkárságán.
A tanulóknak magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából kell átvételi vizsgát
tenniük. A vizsga időpontjai:
írásbeli vizsga: 2018. március 7. (szerda), 14.00-16.00
szóbeli vizsga: 2018. március 19. (hétfő), 14.00
A szóbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A két fős bizottság egyik tagja
matematika, másik tagja magyar nyelv- és irodalom szakos tanár. A szóbeli vizsga
megkezdése előtt az elnök elkéri a felvételiző korábbi tanulmányi eredményeinek
dokumentumait (7. év végi bizonyítvány, 8. félévi értesítő, versenyeredmények oklevelei
vagy igazoló lapjai).
Az átvételi vizsga eredményéről az igazgató 2018. március 21-én 12.00 óráig hozza meg a
döntését. A sikeres átvételi vizsgát tett tanuló a 2018/2019-es tanévben kezdheti meg
tanulmányait a 9.d osztályban.

III. Átvétel egyéb esetekben
Azok a tanulók, akik a fentieken túl más iskolából szeretnének átiratkozni a Fazekasba,
átvételi kérelmet kötelesek benyújtani írásban az igazgató részére április 20-ig.
A tanulók átvételére csak akkor kerülhet sor, ha az adott évfolyamon van üres hely. Ebben
az esetben az iskola igazgatója által felkért átvételi bizottság átvételi vizsga keretében
felméri a jelentkező tudását, és ha azt az osztály szintjéhez képest megfelelőnek találja,
javaslatot tesz az igazgatónak az átvételre. Az átvételi vizsga tartalmát az évfolyamtól és
tagozattól függően határozzuk meg.
Az átvételi vizsgára májusban, az átvételre a következő tanév elején kerül sor. (Ez alól a
szabály alól indokolt esetben az igazgató kivételt tehet.)
Budapest, 2017. december 15.
Pásztor Attila s.k.
igazgató

