
§zabadon válasáott órák (fakultáció) - 2O17l2O18. - Előzetes táiékoztató

Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű éreltségi vizsgához nyújt képzési, a szabadon válasáott
órák segítségével pedig elsősorban az emelt szintű érettségi vizsgára folyik a felkészítés. A szabadon választott óra
választása nem kötelező, de aiánlott!

Minden tanulónak az utolsó két tanév időtartamában kőzép- és emelt szintű képzést kínálunk az
egyes tantárgyakból az alapképzés mellett és azon felül, melynél a ianuló elsósorban továbbtanulási szándéka
szerinl választhat afe|készítő foglalkozások közül. A válasáható tantárgyak heti többletóraszáma 1, 2 vagy 3
Óra, ami tantárgyanként eltérő. Aképzés választása után mind félévkor, mind év végén egyetlen osztályzatot

kap a tanuló, akkor is, ha az alapképzés és a szabadon választott képzés pedagógusa eltérő.
A fakultációs képzés 2017 . szeptember 15. után már csak a 11. évfolyam végén, illetve a 12. évíolyam

íélévekor adható |e az osztályzatmegszetzése után|
A 9. évfolyamtól kezdódő emelt óraszámú tantervi képzés az emelt szintú vizsgára készít fel az lllető

tantárgyból, ígg ezek\ől a tantárgyakból nem lehet pluszban szabadon válasáott órára jelentkezni, hiszen a
fakultációs és a tagozatos órák egyidejúleg lesznek szerve*Ie.

Fontos tudni, hogy a tanuló a tanult tantárgy őraszámátől fiiggetlenül bármely tantárgyból
jelentkezhet a tárgy kőzép- vagy emelt szintú érettségi vizsgájára, ha azt az érettségi
vizs gasza b ál9 zat lehetőv é teszi.

Az egges tantárgyak érettségi követelményei a szaktanámál, az iskola honlapján, illetve az alábbi helyen
is elérhetőek https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettseqi/erettseqi:vizsqataravak

Afelsőoktatásiintézményekmeg|elentették2}77-reisazokat aképzésiterületeket, ésezekhezazérettségi
vizsgatárgyakat és szinteket, amelyek alapján számítják majd az éreItségi pontokat. Érdemes ezen információk
tekintetbe vételével dönteni az emelt sztntű íelkészülésről és az éretiségiről. A tájékonatók az alábbí honlapokon
megtekinthetőek: http://www.felvi. hu/felvetelileqvetemek_foiskolak

Maximum 3 képzés választható az alábbi 3 tantárgycsoportból úgy, hogy a kiválasáott csoportból 1

képzés válasáható. Aki a 9. évfolyamtól magyar, történelem, matematika, biológia, kémia tantárgyakból
emelt szintű képzésenvesztészt, és nem adja le a tanév végén a tagozatot, az1llető tantárgyat nem tartalmazó
oszlopokbÓl választhat. A tagozatos többletórákkal és a választott tanórákkal együtt a diák heti
összesített óraszáma nem haladhatia meg a 36 órát!

Pétdák:
. emelt angol - emelt matematika íagozatos diáknak heti 4 többletórája van eredetileg, így ő

maximum 2 órás fakultációs tanórát választhat

o óltalános gimnáziumbo járó diáknak nincsen többletórája, így ő akár a 3 sávból összesen 6 6rányi
fakultációt is választhat (több variáció is elképzelhetó)

Az iskola aképzéseket előreláthatólag minimum 6 jelentkező esetén indítja. Kevesebb jelentkező esetén
egyedileg dönt az iskolavezetés a csoport indításáról legkésőbb 2Ol7. szeptember 15-ig. A magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, fizika tantárgyak az alapórákkal egyidejúleg lesznek szerveryle, így külön
csoPortban (kcs - külön csoport) és egg tanánal folyik majd az oktatás, amennyiben ezt a személyi feltételeink
lehetővé teszik. A többi tanórán a íelkészítés úggnevezett pluszórás rendszerben folyik majd, azaz ha van az
osáálynak az adott tantárgyból órája, akkor azon mindenlí egyszerre részt vesz, és a fakultációra jelentke zők heti
1-2, illefue 3 többletórát kapnak a fakultációs sávban. Ezekben az időponiokban a fakultációra vagy tagozatra
nem járó diákoknak nincsen ómjuk. A uK" betűvel jelöltképzésekközépszintű éreltségire készííenek tel, az ,,E"
betűsök emelt szintre , míg az ,,A" jelzésűek nyelvi a|apoz6képzések (latin nyelv esetében elsósorban orvosi vagy
jogi pályára készülők számára). A -K+E" art je]renti, hogy 11. évfolyamon közép-, míg ezt követően a 12.
évfolyamon emelt szintú érettségire készít íel. A jelentkezési határidó 2017 . május 19. (péniek) , a jelentkezési

lap az iskola honlapjáról leiölüetó|



A. B. c.

matematika lEl - 5 óra, kcs magyar lEl - 6 óra, kcs történelem lEl - 6 óra, kcs

t'öldrajzlE|-2óra fizika lEl - 5 óra, kcs biológia lEl - +2 óra

angol nyelu lEl - +3 óra
informatíkalEl -2óra

(4 óra a 12, éufolyamon)
médiaismeret lKl - +7 óra
(2 óra a 72, éufolyamon)

latin nyelu lAl - 2 óra kémialEl -3óra ének-zene lKl - +7 óra

olasz nyelu lEl - +3 óra testneuelés lEl - +2 óra uizuáIis kultúra lKl - 1 óra

német nyelu lEl - +3 óra orosz ngelu lAl - 2 óra

francianqelu lEl - -l3 óra spanyo! nyelu lEl - -1-3 óra

A meqhirdetett fakultációs csoportok és a uárható íelkészítő tanárok1;
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Fizlka
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Informatika

Kémia

Latin nyelv

Német nyelv

Francia nyelv

Spanyol nyelv

Olasz nyelv

Orosz nyelv

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Mozgóképkultúra és médiaismeret

vizuális kultúra

Testnevelés

Történelem

Gyula, 2Ol7 . március 23.

lAzískolavezetés a vátozást nem valószínűsíü, de a vátoáatas jogát fenntartja!


