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Felvételi jegyzék 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikos Jelentkezők! 

Az alábbi táblázatban megtekinthetik a Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola és 

Gimnáziumba jelentkezők jelenlegi helyezését, illetve pontszámát.  

A táblázatban a jelentkező, az OM azonosítója megjelölésével szerepel. 

A jelenlegi rangsor nem végleges. 

A módosítási lehetőségekről a táblázat alatti blokkban tájékozódhatnak. 

 

1111 Általános tantervű tagozatra jelentkezők  

 azonosító összesített 

pontszám 

1.  72670957621 158 

2.  72862254936 151 

3.  72805598367 146 

4.  72690756489 144 

5.  72789697341 133 

6.  72648837146 123 

7.  72860147220 126 

8.  72750928779 122 

9.  72793512748 110 

10.  72779608929 87 

 

2222 Emelt angol nyelvi tagozatra jelentkezők 

 azonosító összesített 

pontszám 

1.  72692277417 151 

2.  72690756489 144 

3.  72805598367 143 

4.  72789697341 133 

5.  72648837146 128 

6.  72752790441 125 

7.  72793512748 120 
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Tisztelt Szülők és Nyolcadikos Jelentkezők! 

Módosítási lehetőség: 

A jelentkezések módosításának lehetősége március 21–22-én, a módosító tanulói adatlap 

kitöltésével lehetséges. 

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el: 

– az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása; 

– az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával 

történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése.  

Fontos! 

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! 

Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni! 

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz: 

– az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára 

készített felületén, önállóan állíthatják elő; 

– azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította 

elő, a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő 

rendszer általános iskolák számára készített felületén. 

A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania a jelentkezőnek (egyéni 

jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatal 

felé. 

Üdvözlettel:  

Iskolavezetés 

 


