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Miért a Fazekas? 

Miért jó a Fazekasba járni? 

Ha érdekel a bennünket körülvevő világ, akkor itt találhatsz olyan embereket, akik segítenek azt 
megismerni, kérdéseidet megválaszolni, újabb kérdéseket feltenni. Megismerheted mind a klasszikus 
értékeket, mind a mai kor kihívásait. A tanórákon kívül is hasznosan és jókedvűen töltheted el a szabad 
idődet.  

Iskolánkban több mint 50 szakkör működik, melyek többsége nyitott a külsős diákok számára. Vár az 
énekkar, a rajzműhely, a stúdió, a LEGO robot szakkör, a filmklub, valamint a Fazekas ISK. Nem kell 
lemondanod a hangszeres, sport, sakk vagy egyéb tevékenységeidről, terveidről sem. 

Diákjaink kiváló programokat szerveznek: a Fazekas+ Fesztivál, a kilencedikesek gólyatábora, a 
Lúdavató és az angol nyelvű vitaklub hatalmas népszerűségnek örvend. 

A világra is kaput nyitunk: az előző tanévekben diákjaink 28 országban jártak iskolánk képviseletében.  

Miért jó a 7.C-be járni?  

A matematikaórák oldott légkörben folynak: bátran kérdezhetsz, kísérletezhetsz, a válaszokat pedig együtt 
keressük meg. Közösen gondolkodunk, oldjuk meg a problémákat. Sokat tanulhatsz nemcsak a tanáraidtól, 
hanem osztálytársaidtól, iskolatársaidtól is.  

Bizonyára hallottatok már a Fazekas híréről. Valószínűleg sokan ismerik intézményünk „versenyistálló” 
címkéjét. Megnyugtatunk benneteket, hogy nem kényszerítünk senkit versenyekre, diákjaink saját 
döntésük alapján vesznek azokon részt. Akiknek örömet szerez a versenyzés, azoknak tanáraink 
igyekeznek mindent megadni a sikeres felkészüléshez.  

Egy C osztály sokak elképzelése szerint olyan tanulókból áll, akik „kockák”, akiket csak a matematika 
érdekel. Ez nagy tévedés. A C osztályokba is igazi gyerekek járnak, eltérő ízléssel, véleménnyel, hobbival, 
gondolatokkal. Van olyan, aki zenél, rajzol, sakkozik, pingpongozik vagy egyéb sportot űz és tényleg 
akadnak olyanok is, akiket valamilyen tudomány érdekel. De ettől csak színesebb lesz az osztály, szinte 
bármilyen érdeklődési körhöz találhatsz társat és közönséget.  

Hosszú távú, életre szóló barátságok kötődnek a C osztályokban. 

Azért jó C-snek lenni, mert… (diákjaink véleménye) 

„Ha érdekel a matek, az informatika vagy a természettudományos tantárgyak, egyértelműen a C osztály 
a legjobb választás.” 

„A matekoktatás gondolkodásra tanít a matematikai felfedezés során.” 

„Más tantárgyakból is inkább a gondolkodás, a beszélgetés, a vita az elvárás a puszta magolás helyett. 
Így az órák alatt is elég kötetlen a légkör.” 

„Az osztályközösség nagyon kreatív és humoros, sok egyedi ötletet valósítunk meg. Rendkívül inspiráló 
hozzád hasonlóan okos, hasonló gondolkodású emberekkel összemérni a tudásodat.” 

„Motiváló környezet.” 

„Nagyon jó a hangulat a C osztályban, az egyik legfontosabb sajátosság a C-s humor. Kiváló a focicsapat.” 

„A közös gondolkodás öröme.” 

„Nem köteleznek senkit arra, hogy versenyezzen, de mindenkit segítenek a tanárok a céljaik elérésében. 
Mindig tudsz segítséget kérni.” 

„Sokféle szakkör működik az iskolán belül.”  

„Támogató, elfogadó közösség. Lényegében konfliktusmentes tanár-diák viszony. Megértő, lelkes 
tanárok.” 

„Egyes tárgyakat nagyon magas szinten lehet elsajátítani, itt figyelnek arra a tanárok, hogy mi érdekel 
téged, nem erőltetnek rád mindent.” 

„A volt C-sek később az élet más területein is összetartanak.” 



Felvételi tudnivalók 
I. Felvételi vizsga 

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

II. A felvételi vizsga tantárgyai 

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

Először az egységes, központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni tanulói jelentkezési lappal. 
(Letölthető a www.oktatas.hu honlapról vagy iskolánk honlapjáról.) 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 2020. december 4.  

 Ezt követően a tanulónak az általa kiválasztott intézmény(ek)be az írásbeli eredmény ismeretében 
külön jelentkezni kell legkésőbb a 2021. 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 (matematika szóbeli) témakörei és mintafeladatai honlapunkon megtalálhatók a 
https://fazekas.hu/hatevfolyamos-gimnaziumi-felveteli/ címen. 

A szóbeli feladatok 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 és kreativitását. 

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

file://///hotel.szerver.fazekas.hu/gazdasagi/BEISKOLÁZÁS/2017-2018-BAN/6%20ÉVFOLYAMOS/www.oktatas.hu
https://fazekas.hu/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. 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: 2020. december 4. 
Egységes központi írásbeli vizsgák: 2021. január 23. (10 óra) 
Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak): 2021. január 28. (14 óra) 
A tanulók, szüleik/törvényes képviselőik a kijavított írásbeli 
dolgozatokat megtekinthetik: 

2021. január 29-én 8-16 óra 
között 

Írásban kérhetik a pontozás felülvizsgálatát az igazgatótól: 2021. február 1-én 16 óráig 
Az igazgató írásban (e-mailben) válaszol a felülvizsgálati  
kérelemre: 

2021. február 4-én 

A tanulók az írásbeli eredményekről szóló értékelő lapot  
átvehetik: 

2021. február 8-án 8-16 óra között 

Végleges jelentkezés (jelentkezési lap + értékelő lap + 2 db 
melléklet + bizonyítványok fénymásolata): 

2021. február 19. (legkésőbb!) 

Szóbeli vizsgák: 2021. február 23 – március 12. 
A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala a 
portai hirdetőtáblán és az iskola honlapján: 

2021. március 16. 

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége: 2021. március 22-23. 
A Hivatal elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket az 
intézménynek: 

2021. április 23. 

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2021. 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. 

A járványügyi helyzetre tekintettel idén a nyílt órák és az Iskolakóstoló délutánunk helyett virtuális 
iskolabejárásra, valamint tematikus videóink megtekintésére invitáljuk az iskolánk iránt érdeklődő 
tanulókat és szüleiket (https://fazekas.hu/iskolabemutato/). 

Az esetleges jogszabályváltozásból adódó módosításokról a honlapunkon keresztül tájékoztatjuk az 
érdeklődőket. 

 

 

https://fazekas.hu/iskolabemutato/

