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Miért a Fazekas? Miért a természettudományi tagozat? 

Válaszd a Fazekast, ha 

 már évek óta úgy érzed, valamelyik természettudományos tantárgy jobban érdekel Téged, mint a 
többieket; 

 olyan diákok között akarod tölteni a napjaidat, akiknek hasonló az érdeklődése, és akik között nem 
ciki, ha tanulni akarsz, sőt még segítenek is neked ebben; 

 olyan osztály tagja akarsz lenni, ahol a közösség is segíti a fejlődésedet, ahol mindenkinek megvan a 
maga egyénisége és ezekből együtt alakul osztályközösség; 

 szeretnéd, ha kiemelkedő tanáregyéniségek segítenének kibontakoztatni tehetségedet. 

Sokoldalúan a természettudományokról 
Ha már tudod, hogy a természettudományok érdekelnek, de nem szeretnél már a 9. évfolyamon 
elköteleződni, akkor neked való iskolánk természettudományos osztálytípusa, ahol 

 magas szinten tanulhatod a biológiát, fizikát, kémiát és matematikát, mégis választhatsz, hogy ezek 

közül legalább melyik kettőből vállalod az emelt szintű számonkéréseket is; 

 11. évfolyamtól legalább két választott természettudományos tantárgyat magasabb szinten 

tanulhatsz (de választhatsz további tantárgyból is fakultációt), míg a többit a biztos középszintű 

érettségit nyújtó szinten; 

 tanáraink megmutatják neked az egyes természettudományok közti kapcsolatokat is. 

A természettudományos tehetség gondozása 

A magabiztosan elért, magas pontszámú érettségi eredmény magával értetődő hozadéka a 
képzésünknek. Tanáraid emellett segítenek megtalálni neked azt a területet, amiben igazán tehetséges 
vagy, és közreműködésükkel ezt a tehetségedet a tananyagtól függetlenül bontakoztathatod ki. A 
tanórák mellett a Fazekasban  

 több mint 50 különböző szakkörön szélesítheted tudásodat, nemcsak a tankönyvi tananyagban, 

hanem az abból kimaradó, aktuális témákban is; 

 a Mentorprogramban kutatóhelyeken, cégeknél és különböző egyéb szakmai területeken fogadnak 

mentoraink rendszeresen, hogy tapasztalhasd, miről szól ma a természettudomány; 

 tanáraink szakmai kapcsolatai révén más szervezetek tehetséggondozó programjaiba is 

bekapcsolódhatsz; 

 a Fazekas TANdem Program keretében segítséget nyújthatsz diáktársaidnak a tanuláshoz, vagy 

segítséget is kaphatsz tőlük. 

Ez az iskola nem csak a tanulásról szól! 

A természettudományos tehetséged fejlesztési lehetősége mellett  

 az osztályfőnökök fokozottan ügyelnek rá, hogy a tanuláson kívül egyéb programokat 

(színházlátogatás, kirándulások) is szervezzenek nektek; 

 bekapcsolódhatsz más tagozatok profiljába vágó programokba is – tagja lehetsz a színjátszó 

csoportnak, tanulhatsz kreatív írást, részt vehetsz kortárs írókkal rendezett irodalmi 

beszélgetéseken, és fejlesztheted a vitakultúrádat is. 

Diákjaink gondolatai a természettudományos osztályról 

„A természettudományi tagozat átfogó tudást ad a természet működéséről, így a további tanulmányok 
során összefüggéseket könnyen felismerő diákokká válhatunk.” 

„A magas szintű oktatással lehetőséget kapunk arra, hogy mi döntsük el, melyik egyetemre megyünk, és ne 
a pontjaink.” 

„Szerintem a Fazekast az teszi különlegessé, hogy a diákok szeretnek tanulni, a tanárok pedig szeretnek 
tanítani.” 



A felvételi vizsga 
A következő tanévre felvételi vizsgát hirdetünk meg a négy évfolyamos kerettantervre épülő 
természettudományi tagozat első évfolyamára (a 9.b osztályunkba), ahol emelt szintű képzést nyújtunk 
a biológia, a fizika, a kémia, a matematika, az első idegen nyelv (angol nyelv) tantárgyakból. A tervezett 
maximális osztálylétszám 32 fő. 

A felvételi vizsga rendje 
A felvételi vizsga tárgyai a négy évfolyamos természettudományi tagozatra: 

egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom 
szóbeli – két tantárgy: a biológia, a fizika, a kémia és a matematika közül szabadon 

választandó két tantárgy 

 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 központi írásbelit szervező középiskolában megírhatja, de a tanulói jelentkezési lapot 
abba az intézménybe kell beadni, amelyikben a jelentkező az írásbelijét írni kívánja.  

A jelentkezési lap beadási határideje 2020. december 4.  

 Az egységes központi írásbeli időtartama tárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése között 
15 perc szünettel. Az írásbeli feladatok megoldókulcsai az írásbeli vizsgát követően megtekinthetők 
a www.oktatas.hu honlapon. 

 A tanulóknak a szóbeli felvételi vizsgára – az írásbeli eredmény ismeretében – külön jelentkezniük 
kell legkésőbb a 2021. február 19-i határidőig a választott gimnázium(ok)ba, egy-egy újabb, 
központilag kiadott jelentkezési lappal. A jelentkezési laphoz mellékelniük kell az írásbeli vizsga 
eredményét igazoló értékelő lap, valamint a – pontszámításhoz szükséges – bizonyítványok 
fénymásolatát vagy az elektronikus naplóból nyomtatott példányát. A 9.b osztályba történő jelentkezés 
esetén a szóbeli beosztáshoz az iskolánk honlapján megtalálható „Tantárgyválasztás a 9.b osztály 
szóbeli felvételi vizsgájára” c. adatlapot is mellékelni kell. A február 19-i határidős jelentkezési 
lapot az általános iskolában töltik ki és továbbítják hozzánk a mellékletekkel, valamint a 
honlapunkról letölthető, kitöltött és aláírt tanulói kérdőívvel és szülői jellemzéssel, valamint a 
2. idegen nyelv választásáról szóló adatlappal együtt.  

 A szóbeli vizsgára mindegyik tagozaton csak a megfelelő ponthatárt elérőket hívjuk be. Szóbeli 
meghallgatásra méltányossági kérelmet nem fogadunk el. A szóbeli vizsgára behívottak addig 
szerzett pontjainak összegét és a szóbeli felvételi vizsga időpontját a honlapunkon hozzuk 
nyilvánosságra, külön értesítést nem küldünk. 

 A felvételi eljárás (szóbeli) témaköreit és mintafeladatait tantárgyanként hirdetjük ki; ezek 
honlapunkon megtalálhatók a https://fazekas.hu/negyevfolyamos-gimnaziumi-felveteli/  
címen. 

 A szóbeli kérdések és feladatok valamennyi tantárgyban 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, anyanyelvi kultúráját, szövegalkotási, 
nyelvhelyességi és helyesírási készségeit. 

 A tantárgyi szóbeli felvételi vizsga időtartama összesen legfeljebb 30 perc a felkészülési időn és a 
beszélgetésen kívül. 

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

 Saját általános iskolás tanulóinkra is ez az eljárásrend érvényes. 

  

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://fazekas.hu/negyevfolyamos-gimnaziumi-felveteli/


A felvételi pontszámok kiszámítási módja 

matematika írásbeli: t pont  max. 50 pont 

magyar írásbeli: m pont  max. 50 pont 

szóbeli s pont  max. 100 pont 

hozott jegyek: j pont  max. 20 pont 

Felvételi pontszám:  2,8 t + 2,8 m + s + j max. 400 pont 

A hozott jegyek számítása: 

7. év végi matematika, fizika, kémia, biológia 
négy osztályzatból szabadon választott kettő 

8. félévi matematika, fizika, kémia, biológia négy 
osztályzatból szabadon választott kettő 

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 vizsgára magával hozza. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felsorolt 
tantárgyak közül legalább kettőből 7. év végi, valamint 8. félévi osztályzattal, akkor más tantárgyi 
osztályzatot nem áll módunkban beszámítani helyette. Pontegyenlőség esetén a szóbeli alapján 
rangsorolunk. 

Időpontok, határidők 
Jelentkezési lap beadása az írásbelire: 2020. december 4. 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsgák: 2021. január 23. (10.00) 

Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak): 2021. január 28. (14.00) 

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 továbbítása az általános iskolából (jelentkezési 
lap + értékelő lap + 4 db melléklet + bizonyítványok fénymásolata): 

2021. február 19. 

Szóbeli vizsgák: 2021. február 23 – március 12. 

Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala az iskola 
honlapján és a portai hirdetőtáblán: 

2021. március 16. 

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában: 2021. március 22-23. 

A Hivatal megküldi az intézménynek az egyeztetett felvételi 
jegyzéket: 

2021. április 23. 

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2021. április 30-ig 

Nyelvoktatás  
Mindenki tanul angol nyelvet, második idegen nyelvként a francia, a latin, a német, az olasz és az 
orosz nyelvek közül jelölhetnek meg kettőt, melyek közül az egyik tanulását biztosítjuk. Az angol 
nyelvet évfolyamonként hat, szintfelmérő alapján kialakított csoportban tanulják a diákok, a kezdőtől a 
C1 szintig a felvettek tudása alapján. Angol és német nyelvből – a szintfelmérő eredményétől függően – 
lehetőség van haladó szinten kezdeni a középiskolai tanulmányokat.  

Nyílt napok 
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. 
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