Kedves Felvételizők, Tisztelt Szülők!

nyolcadik évfolyamos

A középiskolába jelentkező
diákok 2019. január 19én, szombaton 10 órakor írják a központi írásbeli felvételi vizsgát. A felvételi vizsgán egy magyar
nyelvi és egy matematikai feladatlapot kell megoldaniuk a jelentkezőknek.
A megoldás időtartama 45-45 perc.
A vizsga időrendje:

10.00-10.45
10.45-11.00
11.00-11.45

a magyar nyelvi feladatlap megoldása
szünet
a matematikai feladatlap megoldása

A feladatlapok megoldásához a tanulók csak íróeszközt és vonalzót használhatnak! A rajzokat
készíthetik ceruzával, de a megoldásokat csak tollal írhatják.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az épület földszintjén várakozzanak, és a szünetben se
menjenek föl gyermekeikhez az emeletre. Természetesen a diákok a szünetben
megkereshetik szüleiket.
Az írásbeli vizsga eredménye 2019. január 22-étől az iskola honlapján (www.ffg.hu) oktatási
azonosító szám illetve jelige alapján megtekinthető.
Az írásbeli dolgozatokat kizárólag 2019. január 23-án (szerdán) 8 és 16 óra között
tekinthetik meg a szülők és a diákok. Az értékelő lapokat ugyanettől a naptól kezdve
vehetik át munkaidőben az iskola titkárságán legkésőbb 2019. február 01-ig.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az értékelő lap másolatát csatolniuk kell minden intézményi
jelentkezési laphoz.
A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételt
tehet 2019. január 24. (csütörtök) 16 óráig.
Az iskolákba való jelentkezés határideje 2019. február 18. (hétfő), amelyet a középiskolába
jelentkezők számára rendszeresített jelentkezési lapok kitöltésével, az általános iskola
közreműködésével tehetnek meg.
A jelentkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálnak az alábbi címen:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas
A tagozatos szaktárgyi szóbeli vizsgákra az alábbi időpontokban kerül sor:
a biológia tagozatra, a kémia tagozatra jelentkezők számára
2019. március 02. (szombat) 8 óra
a nyelvi előkészítőre, a speciális matematika tagozatra, és a fizika tagozatra
jelentkezők számára
2019. március 9. (szombat) 8 óra
A fenti időpontokról értesítést nem küldünk, de az iskola honlapjára (www.ffg.hu) kiírjuk.
A felvételi rangsor elkészítése a tájékoztatóban leírt pontszámok alapján történik.
Bármilyen kérdésükkel forduljanak az igazgatósághoz, készségesen állunk a rendelkezésükre.
Sok sikert, eredményes felvételit kívánunk!
Veres Pál
intézményvezető sk.

