
Nyolcadikos felvételiző gyermekek szüleinek: 

Kedves Szülők! 

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). 

 

A felvételi eljárás következő lépései a felvételi írásbeli megírása után: 

1. 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok javítása után a megtekintésről: A kijavított dolgozatok 

megtekintését január 26-án biztosítjuk iskolánk B épületének földszint 5-ös termében 8.00 – 

18.00 óra között.(Bejárat: Martinovics utca – üveges portálajtó) Az értékelő lapokat is 

igyekszünk ezen a napon átadni (hivatalos határideje: február 10). Természetesen 

amennyiben az írásbeli dolgozat értékelésével kapcsolatban észrevételt tesz valaki, akkor – 

ha változás lesz az eredményben – utólag módosítjuk és átadjuk. Észrevételt a következő 

munkanap 16 óráig lehet tenni. 

2. 

A felvételi jelentkezési lapot és adatlapot a nyolcadikosoknak az általános iskola állítja elő, és 

a jelentkezési lapot megküldi iskolánkba (amennyiben az adatlapon megjelölt iskola vagyunk, 

azaz hozzánk is felvételizik a tanuló), az adatlapot pedig Győrbe. 

Fel szeretném hívni figyelmüket az adatlapon való rangsor állítás súlyára. A jelenlegi 

tantervi szabályozások alapján fontos tudni, hogy ha továbbtanulási szándék van (egyetem, 

főiskola), akkor célszerű iskolánkat tenni első helyre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

többször fordult elő, hogy szakközépiskolát/szakgimnáziumot vagy mai nevén technikumot 

jelöltek első helyre, ahová bekerült a tanuló, de később rájött, hogy gimnáziumban szeretne 

tanulni. A későbbi átjövetel csak igen nagy nehézséggel oldható meg tantárgyi 

különbözőségek miatt, sok osztályozó vizsga letételével. Baján több kiváló technikum van, és 

akinek határozott szakmai célja van, nyilvánvalóan megtalálhatja azokban jövőjét. De aki még 

formálgatja azt és szándékában továbbtanulás is forog, azoknak a III.Bélát ajánlom első 

helyen megjelölésre. 

A kész jelentkezési lap ellenőrzésekor figyeljenek az alábbiak meglétére: 

1. A tanulni kívánt 1. idegen nyelv megjelölése, (ha két nyelvet tanult, akkor azt, 

amelyiket folytatni kívánja első nyelvként), és a második nyelv megnevezésére, 



valamint 3.-ként egy másik második nyelvet, ha esetleg az elsődlegesnek szánt 

második nyelv nem lenne indítható) 

2. Hetedikes év végi és nyolcadikos félévi tantárgyi osztályzatok: magyar nyelv, 

irodalom, matematika, történelem,idegennyelv(ek),földrajz,fizika,kémia,biológia, 

informatika/technika 

3. Kollégiumi igény jelzése. 

4. Menza igény jelzése. 

5. 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) 

 

Április 28-ig kell a felvételről az értesítést kiküldenünk. A kézhezvételtől számított 8 

napon belül lehet fellebbezést benyújtani az iskolánkban, de a tankerületi igazgatónak 

címezve. Az elbírálási határidő június 1. 

 

 

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

gyámhivatali ítélet/végzés erről másként nem rendelkezik. 

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

ha változás van, értesítjük Önöket. 

Tisztelettel: Arnóczki János 

 

 

 

 


