
Tisztelt Szülők! Kedves Felvételiző Diákok! 

 

Kérjük, a felvételi eredmények megtekintése előtt 

olvassák el az alábbi tájékoztatót! 

 

A következő oldalon az iskolánkba jelentkezett tanulók felvételi eredményei és valamennyi 

iskolánkban megjelölt tagozaton a felvételi rangsorban elfoglalt helyük tekinthető meg. (Azokat a 

tanulókat, akik a szóbeli elbeszélgetésen nem jelentek meg, nem rangsoroltuk.) Ez a hely az 

IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSORban pillanatnyilag elfoglalt helyezést mutatja. Amennyiben 

valamely tagozat esetén a sorszám helyén E szerepel, a tanuló jelentkezését az adott tagozaton 

elutasítottuk. 

Fontos tudni, hogy az ideiglenes felvételi rangsorban minden, az adott tagozatra jelentkezett tanuló 

eredményei szerepelnek. Szerepelnek azok is, akik iskolánk más tagozatára fognak bekerülni és azok 

is, akik más iskolába fognak felvételt nyerni. Ezért biztos, hogy a végleges rangsor más lesz. Egy-egy 

tanuló rangsorban elfoglalt helye akár több tíz helyet is előrébb kerülhet, de hátrébb nagy 

valószínűséggel nem kerül senki, mint a mostani helye. Ez azt jelenti, hogy ha pl. az adott tagozatra a 

felvehető létszám 34 fő, akkor akár az 50. vagy 60. helyről is be lehet kerülni, míg aki pl. a 25. helyen 

van az adott tagozat rangsorában, az biztosan felvételt nyer hozzánk, ha az általa megadott jelentkezési 

sorrendben az adott tagozat az első helyen szerepel vagy ha a saját jelentkezési sorrendjében az előrébb 

rangsorolt helyekre nem nyert felvételt. Mivel a tanulók által megjelölt jelentkezési sorrendet (sem az 

iskolákét, sem iskolánkban az egyes tagozatokét) nem ismerjük, ennél pontosabb információt adni nem 

tudunk. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beérkezett jelentkezések száma alapján  

módosítottuk az egyes osztálytípusokba felvehető tanulók maximális számát: 

0051 Magyar-angol két tanítási nyelvű 34 fő 

0042 Angol nyelv emelt szintű   34 fő 

0043 Angol-informatika emelt szintű  17 fő 

0044 Biológia-kémia emelt szintű  17 fő 

Mivel iskolánk többcélú köznevelési intézmény, ezért saját általános iskolánkból a tanulók 

(az előírt feltételeknek való megfelelés esetén) felvételi vizsga nélkül kerülnek be az 

általuk választott tagozatra. Ez által az idei tanévben a 0051 tagozatkód esetén 6,  

a 0042 tagozatkód esetén 10, a 0043 tagozatkód esetén 5, a 0044 tagozatkód esetén 3 hely 

már be van töltve. 

 

A végleges felvételi eredmények a győri Felvételi Központban történő központi eredmény 

feldolgozás után alakulnak ki, a felvételről vagy az elutasításról 2018. április 27-ig minden hozzánk 

jelentkezett tanulót írásban értesítünk.  

Gyakorlati tanács: Javasoljuk, hogy csak azért, mert valakinek az ideiglenes felvételi 

rangsorban elfoglalt helyének sorszáma magasabb, mint az adott tagozaton felvehető 

létszám, ne változtassanak a jelentkezési sorrenden, hagyják meg azt az iskolát és azt a 

tagozatot az első helyen, ahová leginkább szeretnének bekerülni. Csak abban az esetben 

javasoljuk a sorrendmódosítást, ha a tanuló érdeklődése, pályaválasztási szándéka 

megváltozott a jelentkezési lapok beadása óta. 



 
Ha az ideiglenes felvételi jegyzék értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdés adódik, szívesen 

adunk szóban is tájékoztatást a 47/311-039 telefonszámon. 

 

A következő oldalra az eredmények megtekintéséhez az oktatási azonosító vagy a jelentkezési 

lapon feltüntetett jelige megadásával lehet belépni.  


