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• A fenti osztályban a tananyag csak a nem kötelező tanítási órákon való részvétellel teljesíthető.
Ezért a felvétel feltétele, hogy a tanulók a nem kötelező időkeretből származó tanítási órákon való
részvételt is vállalják.
1. A NEGYEDIK OSZTÁLYOSOK FELVÉTELÉRŐL:
• Az érdeklődő szülők részére tájékoztató szülői értekezletet tartunk 2021. október 04-én, hétfőn 16.30
órai kezdettel Jászberényben, a Déryné Rendezvényház nagytermében.
• A tanuló felvételét a felvételi eljárást megelőző központi felvételi írásbeli és szóbeli vizsga
letételéhez kötjük.
• A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést 2021. december 03-áig kérjük elküldeni a gimnázium
titkárságára.
• A vizsga 2022. január 22-én, szombaton 10.00 órakor lesz az iskolában.
• A központi írásbeli vizsga során – körzőn, szögmérőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz
(pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat pedig nem radírozható kék vagy fekete
színű tollal kell kitölteni. Pótló írásbeli vizsga 2022. január 27-én 14.00 órakor lesz iskolánkban.
(Azon tanulók számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni, amihez orvosi
igazolás szükséges.) Kérjük, hogy a vizsgára a tanuló a jelentkezése alapján jöjjön be, külön
értesítést nem küldünk. A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt legalább félórával meg kell
jelenni. A tanuló a vizsgára a személyazonosság igazolására alkalmas iratot és frissítőt hozzon!
• 2022. január 31-én 08.00 és 16.00 óra között a kijavított és értékelt központi írásbeli feladatlapokat
a tanuló és/vagy a szülője az iskola könyvtárában megtekintheti. Fénymásolást saját költségükre
kérhetnek. Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeiket február 01-jén 08.00-tól 16.00 óráig
tehetik meg az iskolában.
• Az írásbeli vizsga eredményéről 2022. február 07-éig értesítjük a tanulókat. Ez az értékelő lap
átadásával (január 31-én) vagy megküldésével történik. Telefonon nem adhatunk felvilágosítást.
• 2022. február 22-25. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A szóbeli
vizsga az egyik szülő számára nyilvános. A szóbeli nem lexikális tudást mér, hanem matematikai
eszköztudást és szövegértési képességeket.
• 2022. február 18-áig a szülő eljuttatja a gimnázium titkárságára a JELENTKEZÉSI LAPOT, illetve
elektronikus úton a TANULÓI ADATLAPOT a Felvételi Központba (Ehhez segítséget nyújtunk a
gimnázium titkárságán).
• Az ideiglenes felvételi jegyzéket oktatási azonosító szám/jelige alapján 2022. március 16-án 14.00
órakor hozzuk nyilvánosságra. Ugyanebben az időben ez az iskola honlapján is megtalálható lesz.
• A felvételről 2022. április 29-éig megküldjük az értesítést.
Telefonon nem adhatunk felvilágosítást.

2. AZ INDULÓ OSZTÁLY SPECIALITÁSA
• A nyolc évfolyamos osztály tehetséggondozó, 1991 óta működik. Az iskola egyik üde színfoltja.
Sikerességének bizonyítéka, hogy immáron harminc éve töretlenül működik. Az ide bekerülő
diákok a szó jó értelmében válogatottak. Ami ennél is fontosabb, motiváltak. Náluk a tanulás
érték.
• Az diákok csoportbontásban tanulják a matematikát, az angol nyelvet, a digitális kultúrát, illetve
a magyar nyelv és irodalmat 5-6. osztályban.
• A nyolc év alatt több belső vizsgát is tesznek, az alábbi rendszerben:
o 6. osztályban angol nyelv,
o 7. osztályban magyar nyelv és irodalom,
o 8. osztályban matematika, történelem,
o 9. osztályban angol nyelv,
o 10. osztályban magyar nyelv és irodalom, matematika; ill. rajz vizsgamunka készítése,
o 11. osztályban történelem.
• A tanulók, mint minden „leheles”, első nyelvként angol nyelvet tanulnak.
• Második nyelvként 9. osztályban általában a német nyelv tanítása kezdődik meg. Az
eredményességet bizonyítja, hogy többnyire minden tanuló külön felkészítés nélkül megszerzi a
középfokú B2 szintű komplex nyelvvizsgát, illetve a nagy részük a felsőfokút is. Ez az egyetemi
felvételi vizsga alapkövetelménye lesz a közeljövőben.
• 11. évfolyamon emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő, úgynevezett fakultációkra
jelentkezhetnek. Az emelt szintű érettségi (egy tárgyból) már ma alapfeltétele az egyetemi
felvételiknek. Ebben a képzési formában születnek a legjobb érettségi-felvételi eredmények. Az
elmúlt két évtizedben szinte mindig a tanulók 100 %-át felvették valamelyik egyetemre, s ami
ennél is fontosabb, ott meg is állták a helyüket. A nevelés-oktatás eredményességét mutatja az is,
hogy a kompetenciamérések eredménye az országos átlag felett van. A képzés megalapozza a
tanulók általános műveltségét is.
• A tapasztalatok azt is mutatják, hogy az itt szerzett kapcsolatok egy életre meghatározóak. A
tanulók igazi közösséget alkotnak.
3. EGYÉB AJÁNLATOK ÉS LEHETŐSÉGEK
A Lehelben színes diákélet folyik, amelynek szervezését a diákok önkormányzati szerve, a
DÖSZI látja el. Egész évben sok program várja tanulóinkat. Ezenkívül komoly hagyományokkal
bíró művészeti szakkörök is tevékenykednek intézményünkben. Ide tartozik a rajz és vizuális
kultúra szakkör. Az elkészült alkotásokat az Iskolagalériában van lehetőség kiállítani. A zenét
szerető diákok számára az iskolai rendezvények, gyermekkar, illetve az immár 13 éve működő
Férfikar nyújt élményeket. A fotószakkör képeit is gyakran kiállítjuk az Iskolagalériában. A
sportolási lehetőségeknek is széles skáláját nyújtjuk. Az iskola torna- és kondicionáló termében, a
Szántai József Tornakertben lehetőség van szervezett keretek között kosárlabdázni, kézilabdázni,
futballozni, teniszezni, atletizálni, röplabdázni, evezni. A komoly hagyományokkal bíró
tehetséggondozást szolgálják a versenyfelkészítő, tehetséggondozó foglalkozások. Folyamatosan
pályázunk, amelynek eredményeképpen szakköri lehetőségeink állandóan megújulnak. Tanulóink
nagyon sok tanulmányi versenyen tudnak elindulni. Ezek a helyitől egészen a legrangosabb
országos versenyekig, például az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyig, azaz OKTV-ig
terjedhetnek. Ezt a tevékenységet segíti az iskolában működő „Tehetséget 2000-re!”alapítvány is.
Szoros, élő kapcsolatot ápolunk testvériskoláinkkal. A németországi Vechta városában működő
Gymnasium Antonianummal és a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceummal. A
hagyomány része már az is, hogy a diákok Angliába kirándulnak. Más településről jövő tanulóink
számára a városi kollégiumban biztosítunk ellátást.

4. A FELVÉTELI DÖNTÉS SZEMPONTJAI
A magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgát 25-25%-os (50-50 pont), a hozott
pontokat 25%-os (50 pont), a szóbeli vizsgát 25 %-os (50 pont) arányban számítjuk be a felvétel
elbírálásában. A szóbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából a NAT-ban előírt
követelményekre épül. A hozott pontokat a 2. és 3. tanév végi és a 4. tanév félévi jegyei adják:
magyar irodalom, magyar nyelvtan és természetismeret 3. év vége, 4. félév; idegen nyelv 4. félév;
matematika 2. és 3. év vége, 4. félév.
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók
esetében a következő szabályok érvényesek. Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5)
bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet,
valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában
hozza meg, amelyben rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott
eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a
vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. Mivel az említett tanulók nem
rendelkeznek minden korábban felsorolt tantárgyból érdemjeggyel, a felvételi döntés esetén, a hozott
pontszám kiszámításánál arányosítást végez el az iskola, tehát a tanulót hátrány nem éri.
Az intézményvezető a felvételek eldöntésekor az osztályban legalább négy helyet fenntart a
fellebbezésekre. Erről az iskola véleményét kikérve a fenntartó dönt. A rangsorolás során az azonos
összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola
székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Ha
ezek után is azonos az eredményük, a következő módon történik a döntés: a magasabb matematika
írásbeli pontszám a mérvadó.
Iskolánkról bővebben még a honlapunkról is tájékozódhatnak (www.lvg.hu).
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