Felvételi eljárás
A Bolyai János Gimnáziumba jelentkező tanulóknak részt kell venniük
a felvételi eljárást megelőző központi felvételi vizsgán. (A tanulóknak
2015. december 8-ig kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi
vizsgára a saját intézményükben.)

A KÖZPONTI FELVÉTELI ÍRÁSBELI VIZSGA IDŐPONTJA:
2016. január 16. (szombat) 10.00 óra

A felvételizők 9.30-ra jöjjenek az iskolába!
Hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy diákigazolványukat és
a matematika feladatlap kitöltéséhez körzőt, vonalzót!
A gimnáziumunkba jelentkező diákoknak, bármely tagozatunkra is
jelentkeznek, magyar nyelv és matematika tantárgyból is meg kell
írniuk az írásbeli feladatlapot.

E vizsgatípus pótló felvételije (csak betegség vagy közlekedési akadály
miatt lehet ezzel élni) 2016. január 21-én (csütörtökön) 14.00 órakor
lesz.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE,
A KIJAVÍTOTT FELADATLAPOK MEGTEKINTÉSE:

2016. január 22-én (pénteken) 8.00–16.00 óra között a gimnáziumban

SAJÁT SZÓBELI FELVÉTELIT TARTUNK

EMELT SZINTŰ NYELVI KÉPZÉSEINKRE ÉS GYAKORLATI FELVÉTELIT A
SPORTTAGOZATRA.

A SZÓBELI FELVÉTELI IDŐPONTJAI:
2016. február 24. (szerda) 12.30 órától és február 25. (csütörtök)
14.00 órától
A vizsgázók sorrendjét honlapunkon közöljük.
Német–angol nyelvi előkészítő

szóbeli német nyelvből

Emelt szintű angol

szóbeli angol nyelvből

GYAKORLATI FELVÉTELI A SPORTTAGOZATRA:
2016. február 25-én (csütörtökön) 14.00 órától
Gyakorlati vizsga: 30 m-es futás, függés, helyből távolugrás, medicinlabdadobás, fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, speciális sportági mérés –
kosárlabda, labdarúgás.

Kérjük, hogy a sporttagozatra jelentkező diákok a jelentkezési lappal
együtt küldjék el a heti edzésszám megadásával az egyesületi
igazolásukat!
Kérjük, feltétlenül írják rá a jelentkezési lapra a gimnázium egyedi
azonosító kódját és a tanulmányi területek kódjait!
AZ INTÉZMÉNY EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 027945
A TANULMÁNYI TERÜLETEK KÓDJAI:
01 – német–angol nyelvi előkészítő
02 – emelt szintű angol nyelvi
03 – spanyol–magyar két tanítási nyelvű

emelt szintű matematika – természettudományok
 04 emelt szintű matematika
 05 emelt szintű matematika-fizika
 06 emelt szintű matematika-informatika
07 – emelt szintű sporttagozat
08 – általános tagozat

AZ IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK MEGTEKINTHETŐ:
2016. március 9-én (szerdán) 8.00-tól 16.00-ig
az iskola aulájában és a gimnázium honlapján.
Az intézmény neve: Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
OM azonosító száma: 027945
Az iskola címe: 6000 Kecskemét, Irinyi utca 49.
Telefon, fax szám: 76/482-071, 76/507-523
Web-oldal: www.bolyai-kkt.sulinet.hu
E-mail címe: bolyaigim@bolyai-kkt.sulinet.hu
Igazgató: Dr. Főzőné Timár Éva
A 2015/2016-os tanévre jelentkezettek létszáma: 391 fő
Felvett tanulók száma: 148 fő
A hozott tanulmányi eredmények átlaga: 4,5

