
 

Hatodikos felvételiző gyermekek szüleinek: 

Kedves Szülők! 

A felvételi eljárás következő lépései a központi írásbeli felvételi dolgozatok megírása és a 

jelentkezési valamint adatlap előállítása. 

I. 

A Bajai III. Béla Gimnáziumban a központi írásbeli felvételi időpontja 2023. január 21. 

napján 10 óra. Kérjük, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek be. Helye: főépületünk; 

bejárat: Szent Imre tér. 

Pótló írásbeli január 31. 14 óra és a jan.21-i távolmaradás orvosi igazolása alapján vehető 

igénybe. Helyéről telefonon érdeklődjenek, illetve a főépületi portánkon belépéskor is 

megkaphatják az információt. 

A dolgozatok megírása 10.00-kor kezdődik és 11.45-kor fejeződik be (2x 45 perc). Szakértői 

szakvélemény alapján igényelt időhosszabbítás esetén 12.30 körül. A terembeosztást a 

bejáratnál olvashatják a felvételizők, illetve az ott lévő segítő felügyeletet ellátóktól 

kérdezhetik. 

Az igénybe vehető segédeszközöket ne feledjék hozni a tanulók (Csak matematikánál 

használható eszköz. Ezek: körző, vonalzó, szögmérő és ceruza a rajzos feladatokhoz+ kék 

színű toll (tartalék is). 

II. 

A felvételi jelentkezési lap és adatlap esetében segítséget nyújtunk oly módon, hogy mi az 

írásbelire beadott jelentkezési lap adatai alapján előzetesen előállítjuk a felvételi jelentkezési 

és adatlapot. Ehhez feltétlenül szükségesek az alábbi információk elküldése nekünk 

január 31-ig: 

1. Az 5. év végi és a 6. félévi osztályzatok fotózott vagy szkennelt vagy 

képernyőképes (Krétából) módon. Ezek közül a felvételi tájékoztatónkban is 

közzétett tantárgyakat vesszük alapul a hozott pont számításhoz (magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv –ennél a jobbik eredményt 

számítjuk) 

2. A tanult idegen nyelv megjelölése, (ha két nyelvet tanult, akkor azt, amelyiket 

folytatni kívánja első nyelvként, második nyelv iskolánkban csak a 9. évfolyamtól indul).  

3. Erkölcstan vagy hittan választása. Hittan esetében a felekezeti hitoktatás 

megnevezése is (katolikus vagy református vagy evangélikus, vagy….) 

4. Kollégiumi igény jelzése. 

5. Menza igény jelzése. 

6. Jelige megadása, ha nem az oktatási azonosító alapján kíván majd az 

eredményről tájékozódni, amikor honlapunkon közzétesszük az eredményeket (név 

nélkül, csak oktatási azonosítóval vagy jeligével tehetjük meg) 

Amennyiben több iskolát kívánna megjelölni (több helyre szándékozik felvételizni) valaki, az 

adatlapon azokat rangsorba állítva, személyes egyeztetés alapján biztosítjuk, hogy az 

adatlapot betekintésünk nélkül előállíthassa ( a rangsort ugyanis nem ismerhetjük meg). 

Mindezeket jelezzék feltétlenül a felveteli@bajabela.hu e-mail címen a felvételiző 

gyermeküket megnevezve január 26-ig. 

mailto:felveteli@bajabela.hu


 

A véglegesítést a megadott adatok és az írásbeli eredmények szerint tesszük meg február 6-

án.  

Az egyéni jelentkezést lezárjuk február 6-ig. A jelentkezési lapot helyben előállítjuk és 

átvehetik B épületi irodánkban február 6-án 8.00-18.00 között. Az adatlapot is elkészítjük. 

Ezt követően a felvételi jelentkezési lapot aláírva legkésőbb február 22-ig juttassák be 

iskolánkba elektronikusan vagy személyesen leadva, az adatlapot pedig adják fel a 

győri címre (Oktatási Hivatal; 9001 Győr Pf. 694).  

 A jelentkezési és az adatlapot mindkét szülőnek alá kell írnia, kivéve ha bírósági vagy 

gyámhivatali ítélet/végzés erről másként nem rendelkezik. 

Elvált szülők esetén csatolni kell a bírósági döntés gondviselőre vonatkozó részét. 

 

Kérem figyeljék honlapunkat és az ebben a felvételi eljárásban megadott e-mail címüket, mert 

ha változás van, értesítjük Önöket. 

Tisztelettel: Arnóczki János 

 

 


