
 
 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐZETES JELENTKEZÉS EGYÉNILEG VÁLASZTOTT TANÓRÁKRA 
a 2022/2023. tanévre 

a leendő 11. évfolyam számára 
Név: ___________________________________Osztály (2021/2022-ben):_______ 
 
Karikázd be azoknak a tantárgyaknak a nevét, melyeket a következő két tanévben 
tanulni szeretnéd. 
A választás előtt figyelmesen olvasd el a tájékoztatót. 

 
Emelt szint / emelt óraszám / fakultáció egyénileg választott + óra 

Tantárgy kötelező 
alapóraszám 

Óraszám Várható pedagógus 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 +2 
Dr. Mikóné Csősz Judit 

Matematika 3 +2 Hajós Éva 

Történelem 3 +2 Tóth Bence 

Angol nyelv 4/3 +2 Erdélyi-Fodor Mária 
Csordás Bálint 

Német nyelv 4/3 +2 Zentainé Pfeiffer Márta 

Orosz nyelv 3 +2 Erdélyi-Fodor Mária 

Olasz nyelv 3 +2 Costantini-Molnár Emese 
Mimi 

Digitális kultúra 2 +2 Péter Miklós 

Testnevelés 5 +2 Molnár Attila 

Választott természettudományos tantárgy 
legalább 1 tantárgy választása javasolt 

Fizika 0 +3 Nagy István 

Kémia 0 +3 Nagy István 

Biológia 0 +3 Kovács-Papp Anikó 

Földrajz 0 +3 Barocsai Zoltán 

 
 
A végső jelentkezési lapon az előzetes jelentkezést figyelembe véve a várható létszám 
és választás alapján hirdetjük meg a csoportokat ún. „sávokba” rendezve. 
 

 
Szekszárd, 2022. ……………………………………. 
 
 

________________     __________________ 
   szülő aláírása                             tanuló aláírása 

  

Beadási határidő: 2022. április 29. (Titkárság) 



Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához: 
 
A 11-12. évfolyamon az óraterveket úgy alakítottuk ki, hogy a tanulók folytatni tudják emelt szinten megkezdett 

képzéseiket, ill. amennyiben a tanuló érdeklődése más irányba fordul, módja legyen a 10. évfolyamon tanítási év 

végi választással emelt óraszámú, ill. olyan fakultációs képzésbe bekapcsolódnia, mely emelt szintű, és felkészít 

az emelt szintű érettségire is. A bekapcsolódó tanuló erőfeszítéseire tanári egyéni segítségnyújtás esetén is szükség 

van a sikeres felzárkózáshoz.  

1. A 11. évfolyamon minden tanulónk számára kötelező a tantárgyak alapóraszáma (összesen heti 26 óra) fölött 
legalább heti +4 órát érettségire felkészítő órák felvételére fordítania. Az alapóraszám ezzel heti 30 óra, 
mely mindenki számára kötelező. A négy választható óra mellett a 11. évfolyamon további szabadon 
választható órák felvétele lehetséges és javasolt. 

2. Az érettségi tantárgyak közül a tanuló szabadon választhat. 

3. A természettudományos tárgyakból (kémia, fizika, biológia, földrajz) választható heti 3 órás emelt óraszámú 
képzést biztosítunk, a többi érettségi tárgyból pedig +2 órás fakultációt, melyet választásukkor lehetőleg az 
alapóraszámmal együtt szerveződő emelt szintű képzésben valósítunk meg. 

4. A fakultációval rendelkező (az alapóraszámmal együtt emelt szintű, külön csoportokban szervezett) érettségi 
tárgyakban és a természettudományos emelt óraszámú tárgyakban a képzés során a tanulókat felkészítjük az 
emelt szintű érettségire az emelt szintű érettségi követelményrendszerében meghatározott tananyaggal, 
mely a fakultációs képzés során a kerettantervekben meghatározott tananyagra annak kiegészítéseként épül. 
A részletes tananyagot a tantárgyi tantervek tartalmazzák. 

5. Az emelt szintű / emelt szintű érettségire felkészítő képzésnél a tantárgy heti óraszáma megnövekszik. A 
képzést tantárgytól, illetve a jelentkezők számától függően évfolyamonként az alapóraszámmal megnövelt 
külön emelt szintű csoportokban vagy pedig az alapóraszámú csoporttól elkülönült, plusz heti (fakultációs) 
órákban hirdetjük. A tantárgy értékelése mindenképpen egy érdemjeggyel történik (akkor is, ha az 
alapóraszámban más a tanár, mint az ún. fakultációs órában). 

6. Az emelt szintű képzés felkészít az adott tantárgyból az emelt szintű érettségire, idegen nyelvből egyúttal a 
nyelvvizsgára, olyan ismereteket nyújt, amelyek nélkül a felsőoktatásban nehéz boldogulni. 

7. Csak az juthat be az egyetemek és főiskolák alap-és osztatlan képzéseire, akinek minimum egy emelt szintű 
érettségije van. A B2-es nyelvvizsga felvételi követelményként várható bevezetésének időpontja még nem 
meghatározott. 

A felsőoktatási felvételi eljárásban az emelt szintű érettségi vizsga választása a felvételi tárgy(ak)ból / 
valamely tárgy(ak)ból szükséges tanulóink számára. 

8. A kétszintű érettséginél majd tantárgyanként lehet megválasztani az érettségi szintjét. A képzés szintjének 
megválasztása még nem kötelez az érettségi szintjének megválasztására. Aki emelt szintű képzésben vesz 
részt, várhatóan sikeresebben teljesíti majd a középszintű vizsgáját is, ha azt választja. 

9. Ha több csoport is indulhat egy választott fakultációs tárgyból, akkor lehetőséget adunk a tárgyat tanító tanár 
választására. 

10. Aki nem választ biológia, földrajz, kémia, fizika közül, annak kötelező a 11. évfolyamon a természettudomány 
tantárgy. (Egyéves tárgy, nem „pontszerző”). Emellé a 12. évfolyamra is „elegendő” fakultációt kell 
választani, mert a 12. évfolyamra csak különbözeti vizsgával lehet újabb tárgyat felvenni. 

11. Csak az tanulja a természettudomány tantárgyat, aki biztosan nem tud bekapcsolódni valamely 
természettudományos tantárgy emelt óraszámú képzésébe. Vagy ha már a természettudomány tantárgyat 
választja, mindenképp legalább két fakultációt válasszon mellé. 
 

Kedves Tanulónk! A megfontolt döntést elvárjuk. Az érettségi vizsga sikere meghatározza majd további 
életpályádat.  

 


