
 

 

 

A 2020-2021 évi beiskolázás felvételi eljárásának rendje 

2019-2020-as tanévben 
 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy amennyiben iskolánkba sajátos nevelési igényű, illetve BTM-es státuszú 

tanuló jelentkezik, akkor a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 51§ (5) bekezdésében, illetve a 20/2012 

(VIII.31.) EMMI rendelet 40§ (3) bekezdésében foglaltak alapján járunk el.  

A törvényben foglalt feltételek biztosítását csak úgy tudjuk megvalósítani, ha ezt a jelentkező írásban kéri a 

gimnáziumtól. Kérjük az érintetteket, hogy a szakértői véleményt és a kérvényt már az írásbelire való 

jelentkezéskor adják le iskolánkban.  

Amennyiben a tanuló iskolánkba jelentkezik, de a központi írásbeli vizsgát nem nálunk írta, a kérvényt és a 

szakértői véleményt a felvételi jelentkezési lap leadásakor adják le.  

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium felvételi vizsgát tart a gimnáziumba jelentkező tanulók számára.  

A sorrendet a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei 

alapján állítjuk össze. 

A felvételi vizsga anyaga az általános iskolákban tanultakra épül.  

A felvételi eljárásban való részvételt nem kötjük semmiféle felvételi előkészítőn való részvételhez.  

A felvételi eljárást a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 13. fejezete (26§ - 45§) valamint a 2019-2020-as tanév 

rendjét szabályozó 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendeletben foglaltak alapján szervezzük meg.  
 

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba jelentkező tanulóknak meg kell írni a központi írásbeli vizsga 

feladatait és szóbeli meghallgatáson kell részt venni. 

 

Írásbeliről 
 

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium ebben a tanévben is kötelezővé teszi a gimnáziumunkba jelentkező 

tanulók részére a „felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán” való részvételt. Az írásbelit, mely 

központilag kiadott egységes követelményeket tartalmaz, minden tanulónak meg kell írni valamelyik 

középiskolában. Időpontja: 2020. 01.18. 10.00 óra  

 

Ezt az írásbelit az egész országban egy időben írják, egységes javítókulcs alapján javítják. Azok a diákok, akik a 

Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban írják meg a központi írásbeli feladatait, 2020. január 21-én (8-16 

óra között) személyesen megtekinthetik a kijavított feladatlapokat és átvehetik az értékelő lapokat. Az át nem 

vett értékelő lapokat postázzuk. 

Az írásbeli eredményről szóló értékelő lapot a központi írásbelit megkövetelő középiskolák elfogadják, és a 

felvételi eredménybe, a rangsor kialakításába valamilyen módon beszámítják. Az értékelő lapot, a felvételi 

jelentkezési lappal együtt kell a választott iskolához eljuttatni.  

 

Szóbeliről 

 
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba jelentkező 8. osztályos tanulóknak a szóbeli meghallgatást 

2020.03.04 - én 08.00 órától szervezzük (ez a fő nap). Azok részére, akik nem tudnak megjelenni az említett 

időpontban 2020. 02. 02. és 03 - án délután 13 órától tartunk szóbeli meghallgatást. 
 

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba jelentkező 6. osztályos tanulóknak a szóbeli meghallgatást  

2020. 03. 02- 03-04 - én délután szervezzük (13-órától).  

 

A szóbeli követelményeiről tájékozódni lehet az iskola honlapján (www.fmg.hu), illetve az iskola 

kiadványaiból.  

 

A szóbeli meghallgatás időpontjáról (beosztás) tájékozódni lehet a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 

kihelyezett listáról, illetve a gimnázium honlapjáról (www.fmg.hu). A beosztás legkésőbb 2020.02.28-án 

kihelyezésre kerül. A szóbeli beosztásáról és idejéről külön értesítést nem küldünk a 8. osztályos 

tanulóknak. Amennyiben a szóbeli időpontjaiban (2020.03.02-03-04.) a tanuló másik iskolában is felvételi 
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meghallgatáson vesz részt, az ütközés elkerülése érdekében, kérjük a szülőket, hogy ezt írásban jelezzék a 

jelentkezési lapon.  

 

Ütközés esetén az az iskola élvez elsőbbséget, amelyiknek az adott nap a „fő napja”. A hat évfolyamos 

képzésre jelentkezőket írásban értesítjük. 

 

A jelentkezési lap beadásakor kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon, hogy melyik nap nem felel meg a 

tanulónak. 

 
 

A gimnáziumba való jelentkezésről 

 

Az írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2019. december 06. 

 

A központi írásbelire való jelentkezés csak az írásbeli vizsgára szól!  
 

A gimnázium tagozataira külön jelentkezési lapon kell jelentkezni!  

A jelentkezés feltétele: a szóbeli meghallgatást megelőzően egységes követelmények alapján szervezett 

központi írásbeli vizsgán való részvétel.  

 

A jelentkezési lapok az Internetről letölthetők, illetve az iskoláktól beszerezhetők. A vizsgát az Oktatási Hivatal 

szervezi (honlapja www.oh.gov.hu). 

 

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba jelentkező hatodik és nyolcadik osztályos tanulóknak a  

központi írásbeli időpontja 2020. január 18. 10.00 óra.  

Pótnap: (orvosi igazolással vagy rendkívüli esemény közbejötte miatt) 2020. január 23. 14.00 óra.  

 

 

Az írásbelit bármelyik iskolában meg lehet írni, mely kötelezővé tette az egységes írásbeli megírását. Az írásbeli 

nem lexikális tudást mér matematikából, illetve magyar nyelvből, hanem készségeket, képességeket. A logikai, 

szövegértési feladatok megoldására 2x45 perc áll a tanulók rendelkezésére.  

 

Az írásbelit központi javítókulcs alapján javítjuk. A kijavított dolgozatok megtekinthetők, illetve az 

eredményekről kiállított értékelő lap gimnáziumunkban átvehető 2020. január 21-én (8-16 óra között). Az át 

nem vett értékelő lapokat 2020. január 22-én postázzuk.  

 

Az írásbeli eredményeinek ismeretében lehet eldönteni, hogy melyik iskolába, milyen tagozatra, mely emelt 

szintű képzésre kíván a tanuló jelentkezni. Az írásbeli vizsgán elért eredményt minden középfokú iskola 

elfogadja.  

 

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban továbbtanulni szándékozó tanulóknak a jelentkezési 

lapokat 2020. február 19 - ig kell eljuttatni a gimnáziumba. 

 

Középfokú iskolákba a jelentkezés központilag kiadott jelentkezési lapon történik.  

A jelentkezési lap az Internetről letölthető, másolható (jelentkezési lap + adatlap). (A jelentkezési lapot 

elektronikusan kell kitölteni, és továbbítani.)  

 

A jelentkezési lap mellé kérjük, minden jelentkező csatolja az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó „Értékelő 

lap”- ját, vagy annak másolatát, ennek hiányában nem tudjuk a felvételi eljárást lefolytatni.  

 

A 4 és 5 évfolyamos képzésre egyénileg jelentkezők a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeit 

igazoló dokumentum (bizonyítvány és ellenőrző) másolatát csatolják.  

 

A hat évfolyamos képzésre jelentkezők csatolják a 6. osztály félévi eredményét igazoló lapot is (ellenőrzőből a 

félévi eredményt tartalmazó oldal fénymásolata). 

 

A szóbeli felvételi meghallgatások időpontja a 8. osztályos tanulók részére:  

2020. március 02 – 03. - 13.00 órától  

2020. március 04. - 08.00 órától  
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A beosztásról külön értesítést nem küldünk, tájékozódni az iskolában kihelyezett listáról, illetve az iskola 

honlapjáról lehet 2020.02.28-tól! 

 

A szóbeli felvételi meghallgatások időpontja a 6. osztályos tanulók részére: 

 2020. március 02- 03-04. napokon 13.00 órától  

 

A pontos beosztásról (időpont, helyszín) az értesítést 2020.02.27- ig postázzuk. 

Az eredményeket, rangsort 2020. március 09.-ét követően az iskola előcsarnokába kihelyezzük, illetve az 

iskola honlapján is megtalálható lesz (www.fmg.hu). A rangsort egyéb jelzés hiányában a tanuló OM azonosító 

száma alapján tesszük közzé. 

 

Azonos pontszám elérése esetén a rangsorban előbbre kerülnek azok, akik az írásbeli vizsgán magasabb 

pontszámot értek el. További pontszámazonosság esetén azok kerülnek előbbre a rangsorban, akik az osztály 

jellegének megfelelően (humán/reál) az anyanyelvi, illetve a matematika írásbelin magasabb pontszámot értek 

el. 

 

A rangsor kialakításánál a tanulmányi eredményeket (általános iskolai eredmény), a központi írásbeli vizsga és a 

szóbeli meghallgatás eredményeit vesszük figyelembe. 

A felvételi követelményeknek az a tanuló felel meg, aki megszerzi a maximális pontszám 70%-át. A felvételit 

követően csak a100 - 70% - os eredményt elért tanulókat rangsoroljuk. 

 

 

Figyelem! A hat évfolyamos képzésre jelentkező diáknak az általános iskoláját nem kell tájékoztatnia a 

jelentkezésről. A szóbeli meghallgatások a délutáni órákban kerülnek lebonyolításra. Felhívjuk figyelmüket, 

hogy a hat évfolyamos képzésre jelentkezők a jelentkezésüket önállóan intézik (nem az általános iskolán 

keresztül).  

 

A jelentkezési lapot a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba kell eljuttatni.  

 

 

Az adatlapot a Felvételi Központba kell eljuttatni, melynek címe: 

 

Felvételi Központ 

9001 Győr, Pf. 694. 

 

(A nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését az általános iskolájuk intézi. Kivételt képez, ha a tanuló 6 

osztályos gimnáziumba jár. Ebben az esetben a jelentkezést önállóan történik.) 
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