
TÁJÉKOZTATÓ   

a szülők és a 9. évfolyamra jelentkezett tanulók számára 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

A szép eredményekhez gratulálunk! Köszönjük, hogy ilyen sokan választották 

gimnáziumunkat! 

 

Néhány információval segítséget szeretnénk nyújtani a felvételi jegyzék 

értelmezéséhez: 

 

1) A felvételi vizsgán elért összpontszámok alapján állítjuk fel a rangsort, s vesszük 

fel a 2015/2016-os tanévre a diákokat.  

 

2) Minden jelentkező annyi tagozatkód alatt szerepel, amennyit megjelölt.  

 

3) Bizonyára olyan tanulók is szerepelnek a listán, akik első helyen nem a 

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumba jelentkeztek, így akár többen is 

kieshetnek a biztos bejutó helyekről.  

 

4) A tanév rendje szerint 2015. március 16-17-én az általános iskolában található 

adatlapon a sorrend módosítható, illetve a megjelölt iskolákon belül még új 

osztálykódokat lehet felvenni. 

Ez természetesen módosíthatja a most közzétett ideiglenes listát. 

Kérjük, hogy a Zrínyire vonatkozó sorrendmódosításokat, vagy új tagozatkódok 

felvételét legyenek szívesek egyeztetni velünk személyesen vagy a következő 

telefonszámokon: 42/310-305 vagy 20/220-1713. 

 

5) A sok bizonytalansági tényező ellenére azt ajánljuk, hogy minden jelentkező az 

általa leginkább kívánt képzési formát tartsa meg.  

Valamennyi jelentkezés egyenrangú, ezért például ha az elsőként megjelölt 

helyen a felvétel még kérdéses, de a másodikként beírt tagozaton a felvétel 

biztos, akkor nem érdemes a sorrendet felcserélni, mert a 2. helyre 

mindenképpen felvételt nyer a tanuló, a cserével viszont kizáródik annak 

lehetősége, hogy a korábbi fontosabb első helyre felvételt nyerhessen. 

 

Ha kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk személyesen vagy a 

fentebb megadott telefonszámon! 



oktatási 

azonosító

szóbeli 

pontszáma 
összes pont sorrend

71359263894 14 72,25 15

71870543163 20 87,50 3

71978140220 20 82,88 5

72103391400 16 69,25 18

72703154814 8 65,43 22

73325119213 18 75,38 11

74661094700 20 67,25 19

75364009369 19 72,41 14

75369764263 16 66,38 21

75408355652 9 59,50 23

75681864713 19 95,00 1

75872824394 16 81,00 6

76494577791 15 67,00 20

76531882258 19 83,75 4

76593331726 20 80,63 7

76632463810 15 75,13 13

77169218332 18 72,00 16

77816008771 20 80,50 8

78109869862 20 80,50 9

78436924440 19 79,50 10

78697071443 20 73,13 12

78766735676 14 59,13 24

79187040227 18 69,50 17

79843691154 18 88,63 2

Haladó német eredmények   2015.02.25.




