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Miért a Fazekas? 

Miért jelentkezz a D osztályba? 

Azért, mert ez a gimnáziumi osztály az egyetlen, amely nem rak be téged már a felvételi idején egy 
skatulyába a tantárgyi érdeklődésedet illetően. Míg az A osztály főleg a humán tárgyakra, a B a 
természettudományi tárgyakra, a C pedig a reáltárgyakra helyezi a hangsúlyt, addig egy D osztályban 
nincs ilyen megkötés. Ha nyitott vagy, de még nem döntötted el, mi érdekel igazán, itt a helyed. 

Fogalmad sincs, mi szeretnél lenni. Ez nem akadály! 

Ellentétben a másik három gimnáziumi osztállyal, a D osztály éppen azért általános tantervű, mert az 
ide járók döntő többsége nem tudja még, hogy milyen pályát fog választani. Egy D osztályban minden 
tárgyból megkapod a szükséges felkészítést. Ráadásul a fakultáció választásakor ráérsz majd eldönteni, 
milyen területen szeretnél továbbtanulni. Ez pedig csupán a 10. évfolyam végén lesz aktuális. 

De ha mindenből ugyanolyan szinten kell tanulni, nem fogsz megszakadni? 

Nem. Tanáraid pontosan tudják, hogy ebben az osztályban mi az, amit szükséges tudni ahhoz, hogy 
például leérettségizz. Ha egyéb céljaid vannak (felsőfokú nyelvvizsga, OKTV-versenyzés, külföldi 
továbbtanulás), ahhoz is megkapod a kellő segítséget, de ezek egyike sem kötelező. Ebben az osztályban 
a legkisebb a kötelező órák aránya, kellő szabadságot biztosítva a választható tantárgyakhoz. 

Mi lehet belőled, ha D osztályba jársz? 

Az, ami te szeretnél lenni. Eldöntheted, hogy milyen emelt szintű érettségire felkészítő fakultációra 
szeretnél járni. A D osztályt nevezhetnénk „a korlátlan lehetőségek osztályának” is, éppen a már említett 
általános tanterv miatt, és mivel itt minden tárgyból megkapjátok a szükséges felkészítést. A D 
osztályokból sikeres orvosok, közgazdászok, mérnökök, informatikusok, jogászok, politológusok és 
szociológusok is kerültek már ki. A külföldi továbbtanulás lehetősége a D osztályosok előtt is nyitva áll. 
Tanulnak végzett diákjainak az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, 
Olaszországban és Németországban egyaránt. 

Jól felkészít egy D osztály az emelt szintű érettségire? 

Itt ahhoz kapod meg a szükséges segítséget, amit szeretnél. Ha az emelt szint a cél, a D osztályban sem 
szenvedsz hátrányt. Ha pedig az eredmények aggasztanának: a D osztályosok érettségi átlaga az elmúlt 
néhány évben csupán néhány tizeddel maradt el a kitűnőtől. 

A D osztály is fontos a tanároknak? 

Igen, ez nem osztályfüggő. Egy biztos: bárhová jelentkezz is, magas szintű oktatásban részesülsz. Ez alól 
a D osztály sem kivétel. 

A D osztályban is vannak kiemelkedő versenyeredmények?  

Igen, vannak. Tévedés, hogy a D osztályosok között ne lennének kiemelkedő tanulók, de ez persze 
megint diákfüggő. Az iskola minden év végén különdíjat ad azoknak a végzős diákoknak, akik 
tanulmányi, sport- vagy versenyeredmény tekintetében kiemelkednek. A D osztályból is minden évben 
tudunk díjat adni nem is egy tanulónak. A különbség annyi, hogy a D-sek a sokszínűségüknek 
köszönhetően többféle versenyen vesznek részt. A sikeres versenyzéshez minden segítséget 
megkapnak. 

Milyen egy D osztályos osztályközösség? 

Olyan, amilyenné a diákok teszik. Egy osztályközösség nem osztálytípustól függ. Ahol igény van a 
közösségre, ott ki is fog alakulni, amire ebben az osztályban hat év áll rendelkezésre. Annyi azonban 
elmondható: mivel nincs kialakult tanulmányi profiljuk, a diákok is rendkívül sokoldalúak. 



Felvételi tudnivalók 
I. Felvételi vizsga 

A következő tanévre felvételi vizsgát hirdetünk a hat évfolyamos kerettantervre épülő általános 
tantervű tagozat első évfolyamára (a 7.d osztályunkba). A tervezett maximális osztálylétszám 28 fő. 

II. A felvételi vizsga tantárgyai 

Központi, egységes magyar nyelv és irodalom, valamint központi, egységes matematika írásbeli vizsga; 
magyar nyelv és irodalom, illetve matematika szóbeli vizsga. 

 Először az egységes központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni tanulói jelentkezési lappal. 
(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 2019. december 6.  

 Ezt követően a tanulónak az általa kiválasztott intézmény(ek)be az írásbeli eredmény ismeretében 
külön jelentkezni kell legkésőbb a 2020. február 19-i határidőig egy-egy újabb, központilag kiadott 
jelentkezési lappal, amelyhez mellékelnie kell az írásbeli vizsga eredményét igazoló értékelő lap, 
valamint a – pontszámításhoz szükséges – bizonyítványok fénymásolatát vagy az elektronikus 
naplóból nyomtatott példányát,  illetve a honlapunkról letölthető, kitöltött és aláírt tanulói 
kérdőívet és szülői jellemzést. 

 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 adatlapot közvetlenül kell megküldeni a Felvételi Központnak. 

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

 A szóbeli vizsgára behívottak addig szerzett pontjainak összegét és a szóbeli felvételi vizsga 
időpontját a honlapunkon hozzuk nyilvánosságra, külön értesítést nem küldünk. Szóbeli 
meghallgatásra méltányossági kérelmet nem fogadunk el. 

III. Követelmények és értékelés 

A felvételi eljárás (szóbeli) tantárgyankénti témakörei és mintafeladatai honlapunkon megtalálhatók a 
https://fazekas.hu/index.php/hatevfolyamos-gimnaziumi-felveteli/ címen. 

A szóbeli kérdések, feladatok magyar nyelv és irodalomból, valamint 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 gondolkodási, problémamegoldási, logikai készségét, kreativitását, valamint anyanyelvi 
kultúráját, szövegalkotási, nyelvhelyességi és helyesírási készségeit. 

Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése. 

A felvételi pontszámok kiszámítási módja 

 Megszerezhető maximális pontszám: 400 pont 
Összetevők: matematika írásbeli:  t pont, (max. 50) 

 magyar írásbeli: m pont (max. 50) 
 magyar és matematika szóbeli: s pont (max. 100) 
 hozott jegyek: 5. év végi matematika, magyar nyelv, irodalom,  
  természetismeret, történelem, ének vagy rajz, valamint a 
  6. félévi matematika, magyar nyelv, irodalom,  
  természetismeret, történelem, ének vagy rajz  
 jegyek összege:  j pont (max. 60) 
 Számítási mód:  Felvételi pontszám = 2,4t + 2,4m + s + j 

file://///hotel.szerver.fazekas.hu/gazdasagi/BEISKOLÁZÁS/2017-2018-BAN/6%20ÉVFOLYAMOS/www.oktatas.hu
https://fazekas.hu/index.php/hatevfolyamos-gimnaziumi-felveteli/


A magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika osztályzatoktól nem tudunk eltekinteni.  
Amennyiben a jelentkező nem tanult természetismeretet, akkor a tanult természettudományos tárgyak 
átlagát vesszük figyelembe. A történelem tantárgy hiányában a történelemhez kapcsolódó tantárgy 
vagy tantárgyak átlagát tudjuk figyelembe venni. 

A 7.d osztályba jelentkező tanulók esetében az igazgató minden évben meghatározhatja azt a – hozott 
pontok és az írásbeli vizsgarész eredményének a D 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 ismerkedés és beszélgetés keretében nyújtjuk át. A fenti felvételi pontszám meghatározása 
minden évben a jelentkező tanulók létszámának és az írásbeli eredményeknek az ismeretében 
egyedileg történik. Pontegyenlőség esetén a szóbeli alapján rangsorolunk. 

IV. A felvételi vizsga időtartama 

Az egységes központi írásbeli időtartama tárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése között 15 perc 
szünettel. A tantárgyi szóbeli felvételi vizsga időtartama összesen legfeljebb 30 perc a felkészülési időn 
és a beszélgetésen kívül. 

V. Versenyeredmények  

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: 2019. december 6. 
Egységes központi írásbeli vizsgák: 2020. január 18. (10 óra) 
Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak): 2020. január 23. (14 óra) 
A tanulók, szüleik/törvényes képviselőik a kijavított írásbeli 
dolgozatokat megtekinthetik: 

2020. január 24-én 8-16 óra között 

Írásban kérhetik a pontozás felülvizsgálatát az igazgatótól: 2020. január 27-én 16 óráig 
Az igazgató írásban (e-mailben) válaszol a felülvizsgálati kérelemre: 2020. január 30-án 
A tanulók az írásbeli eredményekről szóló értékelő lapot átvehetik: 2020. február 6-án 8-16 óra között 
Végleges jelentkezés (jelentkezési lap + értékelő lap + 2 db melléklet 
+ bizonyítványok fénymásolata): 

2020. február 19. (legkésőbb!) 

Igazgatói döntés a 7.d osztály szóbeli mentesség pontszámáról:  2020. február 24. 
Szóbeli vizsgák: 2020. február 24 – március 13. 
A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala a portai 
hirdetőtáblán és az iskola honlapján: 

2020. március 16. 

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége: 2020. március 19-20. 
A Hivatal elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket az intézménynek: 2020. április 23. 
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2020. április 30-ig. 

VIII. Egyéb információk 

A hat évfolyamos gimnazisták az első két évben csak angol nyelvet tanulnak, a harmadik évtől az angol 
mellett a francia, a latin, a német, az olasz és az orosz nyelvek közül jelölhetnek meg kettőt, melyek közül 
az egyik tanulását biztosítjuk második idegen nyelvként. Kellő számú jelentkező esetén német nyelvből 
szinten tartó szakkört szervezünk 7-8. évfolyamon. 

Szeretettel várunk minden, iskolánk iránt érdeklődő hatodikos diákot és szüleiket egy Iskolakóstoló 
délutánra 2019. november 15-én (pénteken) 15.30 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 2019. november 13-15-ig tartott nyílt órákra 
október 21-től közvetlenül a www.nyiltnap.fazekas.hu oldalon lehet jelentkezni. 

http://www.nyiltnap.fazekas.hu/

