Helye: 3529 MISKOLC, Jászi Oszkár u. 1.
Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium
Ideje: a Miskolcon lakó tanulóknak 2021. március 1-jén, hétfőn 14:00 órától
a vidéken lakó tanulóknak 2021. március 2-án, kedden 14:00 órától
A szóbeli vizsga beosztását honlapunkon
és az iskola kapujánál lévő tájékoztató táblán
meg lehet tekinteni 2021. február 26-tól.
Pótló szóbeli elbeszélgetés (csak rendkívül indokolt esetben): 2021. március 11-én, csütörtökön 14:00 órától.

A szóbeli elbeszélgetésre kérjük, hozzák magukkal az alábbiakat:
 a központi írásbeli vizsga eredményének másolatát,
 személyi azonosító igazolványt vagy diákigazolványt,
 papi/lelkészi/hitoktatói ajánlást zárt borítékban,
 a tanuló nevére és címére megírt, bélyeggel ellátott C5 (közepes) méretű borítékot.
A szóbeli elbeszélgetés során a:
 matematikai logikai képességet, gondolkodásmódot,
 magyar nyelvi készséget, nyelvtani ismereteket, értő olvasást,
 magyar irodalmi, történelmi tájékozottságot,
 megjelölt ágazatra jellemző általános tájékozottságot,
 kommunikációs, kapcsolatteremtő képességeket,
 általános mindennapi tájékozottságot mérjük fel.
A járványügyi védekezés miatt a szóbeli elbeszélgetés NEM nyilvános a szülők számára.
Kérjük, hogy gyermekeiket/tanítványaikat csak az iskola előtti térig kísérjék!
Felvételi pontszámítás:
általános iskola 7. év végi és 8. félévi jegyek
központi írásbeli pontszáma (szorozva 1,2-del)
szóbeli vizsgán elérhető pontok
összesen

max. 30 pont
max. 120 pont
max. 50 pont
max. 200 pont

! Az ideiglenes felvételi sorrendet 2021. március 16-ig tesszük közzé.
A jelentkező (kiskorú jelentkező esetén a szülő) kérheti, hogy az általa megadott egyéni adat (pl. jelige)
felhasználásával tegyük közzé az elért eredményeket. Az egyéni adatot a jelentkezési lapra rá kell írnia, de
legkésőbb a felvételi eljárás befejezéséig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek át kell adni.
Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye
szerinti sorszámot kell írni.
Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé E (Elutasítás) betű kerül.

! 2021. március 22-23-án a tanuló módosíthatja a felvételi adatlapján a jelentkezési sorrendet –
vagyis a várhatóan kedvezőbb helyzetű ágazatot előrébb teheti – az általános iskolában.
! 2021. április 30-ig írásban értesítjük a felvételizőket és az általános iskolákat az eredményről.
! Beiratkozás 2021. június 23-án, szerdán lesz. Erről külön értesítjük a tanulókat.

Bővebb információ a felvételi eljárásról:
faymisk.eu / FELVÉTELIZŐKNEK / Felvételi tájékoztató 8. osztályos tanulóknak, ELJÁRÁSREND
Szeretettel várunk a Fáyba!

a Fáy oktatói és diákjai

