
Ideiglenes felvételi jegyzék 2022 

Közöljük a 2022/2023. tanévre iskolánkba felvételi jelentkezést benyújtó 8. osztályos tanulók 

ideiglenes felvételi rangsorát. A felvételi jegyzék tagozatonként készült.  

A listákon a tanulók oktatási azonosítójukkal, vagy - amennyiben ezt kérték - jeligéjükkel sze-

repelnek. A tanuló azonosító adata mellett feltüntettük a felvételi eljárásban elért összesített 

pontszámot és az ennek alapján kialakuló sorrendet.  

Azok a tanulók, akik iskolánk több tagozatát is megjelölték, az általuk választott valamennyi 

tagozat rangsorában szerepelnek. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tájékoztatásul közöljük, hogy felvételt azok az isko-

lánkba készülő tanulók is nyerhetnek, akik a most közzétett listán a felvehető létszámhoz ké-

pest magasabb sorszámú helyen szerepelnek a rangsorban. Ez azért van így, mert egy tanuló 

több iskola több tanulmányi területét is megjelölhette az általa választott sorrendben.  A közép-

iskolában ez a sorrend  nem ismert, ezért minden jelentkezőt rangsorolnunk kell. Ebből a jegy-

zékből még nem derül ki, hogy ki adta be hozzánk első helyen a jelentkezési lapját, ki az, akit 

másik iskolába vesznek fel első helyen. 

A korábban választott sorrendet március 22-23-án lehet hivatalosan módosítani. Akik isko-

lánkba szeretnének bekerülni, azoknak mindenképpen az az előnyös, ha az 1. helyre írnak ben-

nünket, amennyiben eddig ez nem így volt. Azt tanácsoljuk, hogy a felvételi sorrenden csak 

indokolt esetben módosítsanak.  
Az adatok tájékoztató jellegűek, a végleges eredményt a felvételi eljárás végén 2022. április 

30-ig juttatjuk el a jelentkezőknek és az általános iskoláiknak.  

Kérdéseikkel, észrevételeikkel a 89/324-953 és 06/30-853-5169 telefonszámokon, vagy 

a  petofi@papaitk.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk. 

Köszönjük, hogy a továbbtanulási terveikben az iskolánk is szerepel. 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi jegyzék az alábbi tagozatokra vonatkozik: 
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1. 72777690025 185 

2.  72715714681 173 

3.  72715651939 172 

4. 72751637088 166 

5. 72715704907 163 

6. 72680599300 161 

7. BUBISVÍZ 151 

8. 7273916994 149 

9. 72745604789 147 

10. SZENILLA 147 

11. 72693602584 145 

12. 72714933718 144 

13. 72735169862 142 
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14. MAYA 141 

15. 72734382225 137 

16. 72731289441 137 

17. 72787295417 137 

18. 72689475331 133 

19. 72726811988 131 

20. 72715173320 128 

21. IKREK0607 128 

22. B28T976MN7 126 

23. 72706718681 124 

24. 72673465530 121 

25. 72715207492 119 

26. BRIGIKE 07 112 

27. 72734736396 110 

28. 72727993099 107 

29. GRIFF FIÚ 103 

30. 72726822678 96 

 


