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Miért a Fazekas? Miért az A osztály? 

Kibontakoztathatod a tehetségedet 

Az alkotás és az értő befogadás bizonyos mesterfogásai elsajátíthatók. Erre lehetőséget ad például: 

- a kreatív írás fejlesztése érdeklődőknek, szakkör keretében; 

- a filmprogramok beépítése az irodalmi tananyagba; 

- az online média műfajainak, módszereinek megismerése; webes publikálás a díjnyertes Suliújságunkban. 

A történelem sok felsőoktatási intézményben választható felvételi tárgy, mely széles látókört ad és az általános 

műveltség bizonyos fokmérője is. Nálunk lehetőséged lesz:  

- tehetséggondozó és kreatív történelemversenyeken indulni; 

- alkalmazott tudást szerezni a humán szakok mellett a jog, a közgazdaságtudományok, nemzetközi 

tanulmányok, pszichológia, vizuális kultúra és a kommunikáció szakok felvételijére; 

- gazdagítani iskolai ünnepélyeink kreatív kiállításait, történelmi tablóit. 

Megismerkedhetsz a kortárs művészetekkel, a mai Magyarország és a világ változásaival  

Szervezett keretek között veszünk részt olyan programokon, melyek alkalmat adnak a tapasztalatcserére 
diáktársaiddal, tanáraiddal vagy akár magukkal az alkotókkal, szakemberekkel: 

- színházlátogatások, aktuális kiállítások, egyéb művészeti programok látogatása; 

- múzeumlátogatások, emlékhelyek, kiállítások, a legfontosabb történelmi témájú filmek megismerése; 

- irodalmi beszélgetések kortárs alkotókkal, éves program alapján; 

- európai uniós projektben (pl. francia, román, német, spanyol), cserekapcsolatainkban (pl. német, 

francia, olasz) való részvétel; 

- bekapcsolódás érzékenyítő foglalkozásainkba;  

- ismert jogász, közgazdász, bölcsész szakemberek előadásai a mai világ meghatározó jelenségeiről; 

- pénzügyi ismeretek szerzése. 

Átélheted a közösség teremtő erejét 

A közösen végzett munka ráébreszt arra, hogy a tudás és megszerzésének folyamata hatalmas érzelmi 
tartalékokkal is képes ellátni. Ha együttes erővel dolgozunk, jelentős célokat is elérhetünk. Ezt bizonyíthatják 
többek között az alábbiak: 

- részvétel a tematikus projekthetek programjain (akár idegen nyelven is), melyek során megtanulhatod, 

hogyan dolgozz együtt másokkal egy közös cél érdekében; 

- felkészülés a Lúdavató programjában szereplő dramatikus játékra és indulóra (az esemény során a 

diákok saját maguk által írt szövegeket adnak elő); 

- részvétel a diákönkormányzat munkájában (diákstúdió; Gólyatábort, Fazekas+ Fesztivált, bálokat 

szervező csoport; angol nyelvű vitaklub); 

- színjátszóköri előadások szervezése; 

- történelmi-filozófiai filmklubon és vitaszakkörön részvétel;  

- helytörténeti séták szervezése diáktársaknak; 

- kreatív írás, műelemző, nyelvészeti diákolimpiai, előkészítő szakkörök;  

- a TANdem program keretében segítséget nyújthatsz diáktársaidnak és segítséget is kaphatsz tőlük. 

Bármely szakterületen használható tudást szerezhetsz  

A munkaadók igénylik a következő adottságokat: a gondolkodás rugalmassága, a váratlan helyzetekhez való 
alkalmazkodás képessége és a helyzetek gyors átlátása. Ezeket erősítheted például, ha részt veszel az alábbi 
tevékenységekben: 

- kutatásmódszertani ismeretek elsajátítása, tudományos írásmű vagy nyilvános előadás készítése; 

- a Fazekas Mentorprogramban fordító- és ügyvédi irodák, cégek és egyéb szakmai területeken 

munkájának megismerése; 

- felkészülés a nyilvánosság előtti szereplésre, előadások, prezentációk megtartására; 

- kreatív pályázatokon, fővárosi és országos versenyeken, kulturális csapatversenyeken való részvétel. 



 

A felvételi vizsga 
A következő tanévre felvételi vizsgát hirdetünk a négy évfolyamos kerettantervre épülő 
társadalomtudományi tagozat első évfolyamára (a 9.a osztályunkba), ahol emelt szintű képzés 
lehetőségét biztosítjuk a történelem, a második idegen nyelv, a matematika, a magyar nyelv és irodalom 
tantárgyakból. A tervezett maximális osztálylétszám 32 fő. 

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

egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom 
szóbeli – két tantárgy: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem tárgyak 

közül bármely kettő, szabadon választandó tantárgyból. 

 

 Először az egységes, központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni a „Jelentkezési lap 
központi írásbeli vizsgára” nyomtatvány benyújtásával (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 2022. december 2.  

 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 2023. február 22-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 egyéni jelentkezők esetén a – pontszámításhoz 
szükséges – bizonyítványok fénymásolatát vagy az elektronikus naplóból nyomtatott példányát. A 
9.a osztályba történő jelentkezés esetén a szóbeli beosztáshoz az iskolánk honlapján megtalálható 
„Tantárgyválasztás a 9.a osztály szóbeli felvételi vizsgájára” c. adatlapot is mellékelni kell. A 
február 22-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, illetve 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 behívás ponthatárát, 
valamint 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 gondolkozási, probléma-
megoldási, 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 magyar nyelv, irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon 
választott kettő 

8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon 
választott kettő 

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 
pontszám alapján rangsorolunk. 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. 

Időpontok, határidők 

Jelentkezési lap beadása az írásbelire: 2022. december 2. 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsgák: 2023. január 21. (10.00) 

Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak): 2023. január 31. (14.00) 

A tanulók, szüleik/törvényes képviselőik a kijavított írásbeli 
dolgozatokat megtekinthetik: 

2023. január 27-én 8-16 óra között 

Írásban kérhetik a pontozás felülvizsgálatát az igazgatótól: 2023. január 30-án 16 óráig 

Az igazgató írásban válaszol a felülvizsgálati kérelemre: 2023. február 2-án  

A tanulók az írásbeli eredményekről szóló értékelő lapot átvehetik: 2023. február 10-én 8-16 óra között 

Végleges jelentkezés továbbítása az általános iskolából (jelentkezési 
lap + értékelő lap + 4 db melléklet): 

2023. február 22. 

Szóbeli vizsgák időszaka: 
2023. február 27-március 14. 

  

Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala az iskola 
honlapján: 

2023. március 17. 

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában: 2023. március 21-22. 

A Hivatal megküldi az intézménynek az egyeztetett felvételi 
jegyzéket: 

2023. április 21. 

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2023. április 28-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. Angol és német nyelvből – 
a szintfelmérő eredményétől függően – lehetőség van haladó szinten kezdeni a középiskolai tanulmányokat.  

Nyílt napok 

Szeretettel várunk minden, iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikos diákot és szüleiket egy Iskolakóstoló délutánra 2022. 
november 25-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 2022. november 22-25-ig tartott nyílt órákra november 7-től közvetlenül a http://nyiltnap.fazekas.hu/ oldalon lehet 
jelentkezni. 

Ezen kívül virtuális iskolabejárásra, valamint tematikus videóink megtekintésére is invitáljuk az iskolánk iránt érdeklődő 
tanulókat és szüleiket (https://fazekas.hu/iskolabemutato/). Az esetleges jogszabályváltozásból adódó módosításokról a 
honlapunkon keresztül tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

http://nyiltnap.fazekas.hu/
https://fazekas.hu/iskolabemutato/

