
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a   

Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban a 2022-2023-as tanévre 

(2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján) 

2021. október 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2021. december 3. 
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. 

2022. január 22., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 évfolyamos gimnáziumokban. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az 

érintett intézményekben. 

2022. január 25., 

8.00-16.00 óra 

Az írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele a Debreceni Fazekas 

Mihály Gimnáziumban. (Az át nem vett értékelő lapokat postázzuk.) 

2022. január 27., 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 évfolyamos gimnáziumokban, 

továbbá a kilencedik évfolyamra, jelentkezők számára azoknak, akik az előző 

írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

2022. február 18. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak.) 

2022. február 28. 

március 01-02. 
13.00 órától 

Szóbeli meghallgatások a hat évfolyamos képzésre jelentkezőknek a Debreceni 

Fazekas Mihály Gimnáziumban. 

2022.február 28. 

március 01. 

(13.00 órától) 

március.02. 

(8.00 órától) 

Szóbeli meghallgatások a négy és az öt évfolyamos képzésre jelentkezőknek a 

Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban. 

 

2022. március  
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium nyilvánosságra hozza az ideiglenes 

felvételi jegyzéket. 

2022. március 

21–22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2022. április 22. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2022. április 29 
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2022. június 22–24. A felvételt nyert tanulók beiratkozása. 

 

 


