
 

Útmutató az ideiglenes felvételi jegyzékhez 
 

Miért van két rangsor? Miért szerepel ezekben valaki kétszer? 

Iskolánk két tanulmányi területen hirdetett meg felvételt: 0001 jellel a gimnáziumi osztályba, 

0002 jellel a technikumi (Gazdálkodás és menedzsment) osztályba jelentkezhettek. A honlapon 

nyilvánosságra hozott felvételi rangsorokokban minden tanuló annyiszor szerepel, ahány 

tanulmányi területet megjelölt. A rangsorokban elfoglalt helyek eltérőek lehetnek.  

Ha a rangsorban elfoglalt helyem a 35. fölött van, akkor már nincs esélyem 

bekerülni? 

Dehogynem. Nagyon is. A nyolcadikosok több középiskolába jelentkezhettek. Ezért a 

rangsorban elfoglalt helyből nem lehet biztonsággal következtetni a bejutás 

esélyére, hiszen olyanok is állhatnak befutó helyen, akik inkább másik iskolába mennének, s 

azt előbbre sorolták saját jelentkezési lapjukon. 

Mikor érdemes módosítani a jelentkezésemen? 

Március 21-22-én van lehetőség arra, hogy a jelentkezők módosítsák a választott iskolák és a 

választott tanulmányi területek sorrendjét. A módosításra a felvételi vizsgákon elért 

jobb/rosszabb eredmények nem adnak okot, a központi rendszer ugyanis „összefésüli” 

az iskolák rangsorait és a jelentkezők kívánság listáját. Inkább azt érdemes ilyenkor figyelembe 

venni, hogy a korábbi döntés óta eltelt időben milyen tapasztalatokat, élményeket szereztünk a 

választott iskolákról. Milyen hozzáállást tapasztaltak, mennyire kezelték Önöket partnerként, 

mennyire volt alapos a tájékoztatásuk. Ha valahol jó tapasztalatokat szereztünk a 

pedagógusokról és a diákokkal való bánásmódról, akkor soroljuk előrébb azt az iskolát, ha 

valahol csalódtunk a fogadtatásban, akkor soroljuk azt hátrább.  

Ha a Biatorbágyi Innovatív Technikum nem az első helyek valamelyikén szerepelt a jelentkezési 

lapon, de jó tapasztalatokat szereztek velünk kapcsolatban, akkor MÓDOSÍTSÁK A 

SORRENDET ISKOLÁNK JAVÁRA! 

A kívánt iskolában csak olyan tagozatot jelöltünk, amelynek rangsorában nagyon 

a végén állunk. Tehetünk még valamit, hogy mégis abba az iskolába kerüljünk? 

Igen. Például, ha csak a gimnáziumi képzést írták be, van mód arra, hogy – az igazgatóval való 

egyeztetés után – az iskolának a technikumi képzését is beírják utólag, amely eredetileg nem 

szerepelt a lapjukon.  Az egyeztetés érdekében kérjük, írjon az iskolatitkar@bit-edu.hu címre. A 

tárgyba írja be: “új tanulmányi terület felvétele”. 

Mi történik majd ezután? 

Az Oktatási Hivatallal történő egyeztetés után április 29-ig fogjuk értesíteni a jelentkezőket a 

felvételről, illetve az elutasításról, valamint a júniusi beiratkozás pontos részleteiről. 

Kedves Szülő! Kedves Diák! 

Meggyőződésünk, hogy a jó iskolát diák, tanár és szülő együttműködése teszi azzá. Kérjük, 

legyen segítségünkre, és ossza meg velünk véleményét ezen a linken elérhető kérdőív 

segítségével! A kitöltés max. 5 percet vesz igénybe, és diák, szülő is kitöltheti. Köszönjük 

segítségüket! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-UH50g8260GPuPK3Z4MUdGgslwxNYiRFie4VDihpll5UN1VBMDhZN0FDVzBIOTRNMExBSTE4TU01Qy4u

