
Felvételi szabályok

Lánczos Kornél Gimnázium (OM 030194)

2022/2023-as tanév 

A felvételire történő jelentkezés módja:

A felvételi jelentkezési lapot a tanulók saját általános iskolájukban töltik ki. Az általános
iskola továbbítja azt a megjelölt intézményekhez.

A felvételi sorrend kialakítása:

A felvételi sorrend az iskola felvételi eljárásában megszerzett pontszámok alapján történik. 
A pontok számítása három részből tevődik össze.
1. Általános iskolai eredményekből számított átlag 10-szerese (max. 50 pont)
Az átlagszámításnál figyelembe vett tantárgyak:
- Magyar nyelv és irodalom (ha az iskola külön osztályozza a nyelvtant és irodalmat,
mindkét osztályzat számít)
- Matematika
- Történelem
- Idegen nyelv. 01 Német és média ismeret orientáció: a tanult idegen nyelv

02 Angol és munkapiac ismeret orientáció: a tanult idegen nyelv
03 Természetismeret/ Művészet orientáció: a tanult idegen nyelv

A számítás alapját a felsorolt tantárgyak 5. 6. 7. osztályos év végi és 8. osztály első félévi
osztályzatai adják, egy tizedesre kerekítve.

2. Központi  írásbelik,  kilencedik  évfolyamos  általános  tantervű  képzésre  (magyar,
matematika) összpontszáma (max. 100 pont)

3. Iskolai szóbeli vizsga pontszáma (max. 50 pont). A szóbeli vizsga követelményeit az
1.számú melléklet tartalmazza.

A  megszerezhető  összes  felvételi  pontszám  200.  Az  érettségi  vizsga  vizsgaszabályzatának
megfelelően a felvételizőnek minden vizsgarészből legalább a maximális pontszámok 12%- át (6-
12-6) meg kell szerezni ahhoz, hogy a felvételi vizsgája értékelhető legyen.

 A felvételi sorrend kialakítása az összpontszámok csökkenő sorrendjében történik. (1. a legtöbb
pontot  elért  tanuló.)  Összpontszám  egyenlőség  esetén  a  szóbeli  vizsga  pontszáma  dönt,  azok
egyenlősége esetén az írásbeli eredmény pontszáma, ezek egyenlősége esetén az általános iskolai
eredmények  pontszáma  alapján  történik  a  sorrend  megállapítása.  Teljes  egyenlőség  esetén  a
névsorban elfoglalt sorrend kerül figyelembevételre.
A felvételi során alkalmazott mentességek esetén %-os kompenzációs pontokat kap a felvételiző.
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A felvételi eljárás ütemezése:

Az iskola felvételi eljárása a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről

 számú 2. mellékletében foglaltak szerint a következő:

A központi írásbelik írásának időpontja: 2023. január 21. szombat. 1000 óra.
Az írásbeli pótló napja: 2022. január 31. 1400 óra

Az iskolai szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. március 1. vagy március 2. 1300 óra. 
A jelentkezők beosztásáról írásos értesítőt küldünk emailben.
A szóbeli felvételi pótló napja: 2023. március 8. 1400 óra.

A szóbeli felvételi vizsga helye: Székesfehérvár Budai út 43.

A felvételi eljárás során a sajátos nevelési igényű tanulókkal a köznevelési törvény 47.§ és 56.§
-ban foglaltaknak megfelelően járunk el.

A felvételi eljárás során az iskola semmilyen költséget nem számol fel a jelentkezőknek, mindenki 
viseli saját költségeit.

Székesfehérvár, 2022. október 10.

Kovács Gergely
     igazgató

2/3



1. számú melléklet a Lánczos Kornél Gimnázium felvételi szabályaihoz

Jelen melléklet a Lánczos Kornél Gimnázium felvételi szabályainak elválaszthatatlan részét képezi.

Szóbeli felvételi követelmények

A követelmények meghatározásának alapja az Európai Tanács referenciakeretében meghatározott 

kulcskompetenciák, az érettségi vizsgakövetelmények, valamint az iskola pedagógiai programja.

A szóbeli vizsga célja annak megállapítása, hogy a felvételiző:

 képes-e ismereteit szóban szabatosan előadni;

 képes-e a kooperatív munkára csoportos feladatmegoldások során.

 szocializációs szintjének felmérése.

 teljesítményében kifejeződik-e önálló gondolkodása, problémalátása, lényegkiemelő

és rendszerező képessége, kreativitása, egyéni sajátosságai, értékválasztásai;

 tud-e logikusan érvelni, következtetéseit, gondolatait világos nyelvi formában 

előadni, véleményt alkotni;

 képes-e  a  fontosabb  információkat  megérteni  olyan  köznapi,  egyszerű,  eredeti

szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő,

munka). Tud-e kommunikálni egyszerű helyzetekben, és tud-e egyszerű, összefüggő

szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési

körébe tartoznak.

 rendelkezik-e önállóan és csoportban történő ismeretszerzés képességével.

 megvannak-e  benne  mindazok  a  viselkedésformák,  amelyek  szükségesek  a

társadalom  életében  történő  hatékony  és  konstruktív  részvételhez,  az  esetleges

konfliktusok  oldásához,  mind  a  személyes,  mind  a  csoportos  érintkezés

nélkülözhetetlen részei akár a köz-, akár a magánéletben.
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