LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM
(„Intrepide et sapienter”-„Rendíthetetlenül és bölcsen”)

5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
E-mail: igazgato.lvg@gmail.com
Internet: www.lvg.hu
Tel.: 57/500-580

OM azonosító: 038139

A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium (OM 038139; telephelykód 001)
felvételi tájékoztatója a 4-5 éves képzésre jelentkezők számára (2023/2024. tanév)
Az induló osztályok és csoportok:
Belső Évfolyamok Tanulmányi terület
kód száma
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• A fenti csoportokban 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.
• 0001-es kóddal jelölt matematika osztályban a diákok csoportbontásban tanulják a matematikát.
1. A NYOLCADIKOSOK FELVÉTELÉRŐL:
• Az érdeklődő szülők részére tájékoztató szülői értekezletet tartunk 2022. október 03-án, hétfőn 18.00
órai kezdettel Jászberényben, a Déryné Rendezvényház nagytermében.
• Nyílt napot 2022. október 19-én (szerdán) 08:00-tól szervezünk.
• A tanuló felvételét a felvételi eljárást megelőző központi felvételi írásbeli vizsga letételéhez kötjük.
A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést 2022. december 02-áig kérjük elküldeni az általános
iskolákból.
• A központi írásbeli felvételi vizsga 2023. január 21-én, szombaton 10.00 órakor lesz iskolánkban.
➢ A központi írásbeli vizsga során – körzőn, szögmérőn és vonalzón kívül – semmiféle
segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat pedig kék vagy fekete
színű tollal kell kitölteni.
➢ Pótló írásbeli vizsga 2023. január 31-én 14.00 órakor lesz. (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 az írásbeli megkezdése előtt legalább fél órával meg kell jelenni. A
tanuló a vizsgára a személyazonosság igazolására alkalmas iratot és frissítőt hozzon!
• 2023. január 30-án 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 január 31-én 08.00-tól 16.00 óráig
tehetik meg az iskolában.
• Az írásbeli vizsga eredményéről 2023. február 10-éig értesítjük a tanulókat. Ez az értékelő lap
átadásával (január 30-án) vagy megküldésével történik. Telefonon nem adhatunk felvilágosítást.
• Az ideiglenes felvételi jegyzéket oktatási azonosító szám/jelige alapján 2023. március 17-én 14.00
órakor hozzuk nyilvánosságra. Ugyanebben az időben ez az iskola honlapján is megtalálható lesz.
• A felvételről 2023. április 28-áig megküldjük az értesítést.
Telefonon nem adhatunk felvilágosítást.
2. AZ INDULÓ OSZTÁLYOK SPECIALITÁSAI
• A matematika osztályt azon diákok számára ajánljuk, akik szeretik a természettudományos
tárgyakat, a matematikát, s az érettségi után műszaki (pl.: villamos-, gépész-, építőmérnök,
építész, mechatronika), gazdasági (pl.: pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás) pályán
szeretnének továbbtanulni. Az itt megszerzett matematikatudás megalapoz egy sikeres emelt
szintű digitális kultúra vizsgát (programtervező informatikus, mérnökinformatikus) is. A
matematikát a diákok csoportbontásban tanulják. 9-10. osztályban heti 5, míg 11-12. osztályban

heti 6, illetve 7 órában. A tanulókat jól felszerelt, IKT-eszközökkel is kibővített szaktantermek
várják, közöttük három informatika és a Samsung Smart School tanterem.
• A nyelvi előkészítő osztályban 5 évig tart az oktatás. Az előkészítő, úgynevezett „nulladik”
évfolyamon két idegen nyelvet tanulnak majd a diákok. Az osztályt két nyelvi csoportra bontjuk:
haladó angol és kezdő angol csoportra. Mindkettő 12 órában tanulja az angol nyelvet, míg a
német nyelvet 6 órában. A következő két évfolyamon az osztály együtt marad, és angol nyelvi
haladó osztályként tanul tovább. Az angol nyelvet heti 5 órában, míg a németet heti 4 órában
tanulják a diákok, továbbra is csoportbontásban. A nyelvtudás elmélyítését szolgálják a mára már
hagyománnyá váló külföldi kirándulások (testvériskolánkba, a németországi Gymnasium
Antonianumba, illetve Nagy-Britanniába). Ezt a képzési formát nemcsak azon diákok számára
ajánljuk, akik szeretik a humán tárgyakat, a nyelveket, hanem azok számára is, akik ezzel a
lehetőséggel élve szeretnének nyelvvizsgát szerezni, amely a következő időszakban plusz
pontokat jelent a felsőoktatási felvételinél.
• "Társadalomtudományi” emelt óraszámú csoport - A képzésben résztvevők emelt óraszámban
tanulják a történelmet (+ 2 óra). E mellett a hagyományos képzés mellett tantárgyközi
projektekben a földrajz, a magyar nyelv és irodalom, a művészeti tárgyak bevonásával is részt
vesznek. A négy év alatt számos kirándulás, színház- és múzeumlátogatás is szerepel a csoport
programjai között.
A képzés sikeresen alapozhatja meg a gazdasági (gazdálkodás és
menedzsment), jogi (jogász, nemzetközi kapcsolatok), ill. humán (pedagógia, politológia,
szociológia) irányú továbbtanulást. A tanulóknak lehetőségük van bekapcsolódni az erdélyi,
kolozsvári testvériskolánkkal, a Brassai Sámuel Elméleti Líceummal folytatott kapcsolat
elmélyítésébe.
• A „természettudományi” csoportban plusz 1 + 1 órában tanulják a biológiát, illetve a kémiát a
tanulók. Az első két évben kísérletezéssel, kirándulásokkal, terepmunkákkal megalapozzuk az
emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést. Ezt segíti az intézményben immár 24. éve
működő Természettudományi Diákszimpózium munkájába történő bekapcsolódás is. Azon
tanulók számára ajánljuk ezt a képzési formát, akiket vonz a biológia, a kémia tantárgy, akik a
továbbiakban az egészségtudományi (általános-, állatorvos, gyógytornász, gyógyszerész,
dietetikus, pszichológus) pályákra készülnek. Munkájukat jól felszerelt, folyamatosan fejlesztett
biológia és kémia labor segíti.
3. VÁLTOZÁSOK A FELSŐFOKÚ FELVÉTELI RENDSZERBEN
Az elmúlt években a köznevelési rendszerben komoly változások történtek, történnek. Ezért
nagyon fontos hangsúlyozni két dolgot:
➢ A középfokú iskolákban tanuló diákoknak sikeres felvételijéhez nélkülözhetetlen legalább egy
emelt szintű érettségi vizsgát letenni ahhoz, hogy bekerülhessenek az érettségi után a
felsőoktatásba. Ezért függetlenül attól, hogy melyik osztályba is jár a tanuló 9-10. évfolyamon,
11-12. évfolyamon lehetősége van érdeklődésének megfelelően az összes fakultáció (emelt szintű
érettségire felkészítő csoport) közül választani, bármilyen irányba is tervezi a továbbtanulását.
➢ A Lehel nagy hangsúlyt fektet a középiskolai nyelvoktatásra. Így az iskolában folyó
nyelvoktatás, amely a Nemzeti alaptantervnél (NAT) magasabb óraszámban folyik, komoly
alapot jelent a középfokú B2 szintű (sok esetben a C2 szintű) komplex nyelvvizsga
megszerzéséhez. A nyelvvizsga ugyanis plusz pontot jelent a felvételin, illetve az egyetemek egy
része ennek meglétéhez kötheti a sikeres felvételi vizsgát.
4. EGYÉB AJÁNLATAINK ÉS LEHETŐSÉGEINK
• Iskolánkban minden diák első nyelvként angolt tanul. Második nyelvként lehetősége van német,
francia és orosz nyelvek tanulására. Az idegen nyelvi csoportokat a tanulók szándéka és az iskola
lehetőségei alapján fogjuk összeállítani.
• Bejövő osztályaink közül a 9. B-ben a magyar nyelv és irodalmat és a matematikát; a 9.C-ben a
matematika mellett a magyar nyelv és irodalmat; a 9.Ny-ben a matematikát, a kommunikációt
csoportbontásban tanulják a diákok.

• 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 és a
fotószakkör. Az elkészült alkotásokat az Iskolagalériában van lehetőség kiállítani. A zenét szerető
diákok számára az iskolai rendezvények, illetve immár 15 éve működő Férfikar nyújt élményeket.
• A sportolási lehetőségeknek is széles skáláját nyújtjuk. Az iskola torna- és kondicionáló termében,
illetve 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. Iskolánk maga is szervez ilyen tehetséggondozó
versenyeket: a fizikában jártas diákok számára a „Dr. Boros Dezső Fizika Emlékversenyt” és a
„Holló András megyei fizikaversenyt”, illetve a természettudomány után érdeklődők számára a
„Turi István Emlékversenyt” és a „Természettudományi Diákszimpóziumot”. Ezt a
tevékenységet segíti az iskolában működő „Tehetséget 2000-re!” alapítvány is.
• Azon tanulók számára, akiknek nehézséget okoz az iskola megközelítése, kollégiumi ellátást tudunk
biztosítani a városi kollégiumban.
5. A FELVÉTELI DÖNTÉS SZEMPONTJAI
• A magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgát 33-33%-os (50-50 pont), a hozott
pontokat 34%-os (50 pont) arányban számítjuk be a felvétel elbírálásában. A hozott pontokat az 5.,
6., 7. tanév végi és a 8. tanév félévi jegyei adják: A természettudományi csoport kivételével magyar
irodalomból, magyar nyelvtanból, matematikából, egy idegen nyelvből és történelemből. A
természettudományi csoport esetében a történelem helyett a biológia- és a kémiajegyeket számítjuk
be. Az így kapott értéket kettővel osztjuk. Így a maximális szerezhető pontszám 150 pont.
• 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. 50. § (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 esetében, a
hozott pontszám kiszámításánál arányosítást végez el az iskola, tehát a tanulót hátrány nem éri.
• A jelentkezők létszámától, megoszlásától és eredményességétől függően az egyes osztályok
szerkezete, ill. a felvettek létszáma a meghirdetettektől eltérhet. Az intézményvezető a felvételek
eldöntésekor csoportonként legalább egy, osztályonként legalább két 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 nyelvi előkészítő
osztály, illetve a társadalomtudományi csoport esetében a magasabb magyar nyelvi írásbeli
pontszám, míg a többi csoportnál és osztálynál a magasabb matematika írásbeli pontszám a mérvadó.
Iskolánkról bővebben még a honlapunkról is tájékozódhatnak (www.lvg.hu).

A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium (OM 038139; telephelykód 001)
felvételi tájékoztatója a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők számára (2023/2024. tanév)
Az induló osztály
Belső Évfolyamok Tanulmányi terület
kód száma
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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 2022. október 03-án, hétfőn 16.30
órai kezdettel Jászberényben, a Déryné Rendezvényház nagytermében.
• A tanuló felvételét a felvételi eljárást megelőző központi felvételi írásbeli vizsga letételéhez kötjük.
• A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést 2022. december 02-áig kérjük elküldeni a gimnázium
titkárságára.
• A vizsga 2023. január 21-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 kék vagy fekete színű tollal kell
kitölteni. Pótló írásbeli vizsga 2023. január 31-én 14.00 órakor lesz az 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 negyedórával meg kell jelenni. A
tanuló a vizsgára a személyazonosság igazolására alkalmas iratot és frissítőt hozzon!
• 2023. január 30-án 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 január 31-én 08.00-tól 16.00 óráig
tehetik meg az iskolában.
• Az írásbeli vizsga eredményéről 2023. február 10-éig értesítjük a tanulókat. Ez az értékelő lap
átadásával (január 30-án) vagy megküldésével történik. Telefonon nem adhatunk felvilágosítást.
• 2023. február 22-éig 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 2023. március 17-én 14.00
órakor hozzuk nyilvánosságra. Ugyanebben az időben ez az iskola honlapján is megtalálható lesz.
• A felvételről 2023. április 28-áig 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, angol nyelvet, 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 az felsőfokút is.
• 11. évfolyamon emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő, úgynevezett fakultációkra
jelentkezhetnek. Ez az érettségi vizsga nélkülözhetetlen feltétele 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 15 éve működő
Férfikar nyújt élményeket. 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 33-33 %-os (50+50 pont), a hozott
pontokat 34 %-os (50 pont) arányban számítjuk be a felvétel elbírálásában. 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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