Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

Tájékoztató a szabadon választható tantárgyakról
a 2022/2023. tanévre
10. évfolyam
Tisztelt Szülő!
Ezúton tisztelettel meghívom Önt a továbbtanulással, a szabadon választott tanítási órákkal
kapcsolatos szülői értekezletre.
A szülői értekezletek időpontjai:
10. A: 2022. április 27. (szerda) 16:30 óra, 205-ös terem
10. B: 2022. április 21. (csütörtök) 16:30 óra, 04-es terem
10. C: 2022. április 21. (csütörtök) 16:30 óra, 04-es terem
A szülői értekezlet személyes jelenléttel valósul meg, Tóth István intézményvezető-helyettes
tartja a tájékoztatót.
A szülői értekezleten általános tájékoztató hangzik el a fakultációválasztásról, majd lehetőség
lesz kérdések felvetésére.
Az alábbiakban a 2022/2023. tanévben induló szabadon választott tanítási órákról
(továbbiakban fakultációs órákról) tájékoztatom Önt. A tájékoztató elérhető az intézmény
honlapján is.

Általános tudnivalók
A köznevelési törvény 46.§-ának (6) b pontja alapján a tanuló joga különösen, hogy válasszon
a választható tantárgyak, foglalkozások közül. A 10., illetve a 11. évfolyam végén a tanuló
választhat az emelt szintű érettségire felkészítő fakultációs tantárgyak közül. Az iskola
intézményvezetője minden év április 15-ig írásban tájékoztatja a tanulókat és szüleiket a
választható fakultációs tantárgyak köréről, azok szintjéről, valamint arról, hogy a tantárgyat
előreláthatólag melyik pedagógus fogja oktatni. A választott tantárgy tanulására vonatkozó
írásbeli igényt a tanulást megelőző tanévben legkésőbb május 20-ig lehet benyújtani az iskola
intézményvezetőjének. Indokolt esetben a választás módosítása kezdeményezhető írásban
(kiskorú tanuló esetében szülői beleegyezéssel) az iskolavezetésnél szeptember 15-éig. A
tantárgy tanulásának megkezdését tanév végén, illetve tanév elején szeptember 15-ig
kezdeményezheti a tanuló írásbeli kérelemmel, kiskorú tanuló szülői hozzájárulással. Ha a
választott tantárgy tanításának megkezdése után kapcsolódik be a tanuló a tantárgy tanulásába,
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akkor különbözeti vizsgát tesz biológia vagy fizika vagy kémia fakultációs tantárgyak felvétele
esetében.
A fakultációs tantárgy tanulásának leadását egy tanulási év után, az osztályozás után
júniusban vagy augusztusban lehet kérelmezni írásban a tanulónak (kiskorúság esetén szülői
jóváhagyással), kivéve a rendes érettségi vizsga évében, amikor félévkor is kérhető a fakultáció
leadása.

Miért érdemes fakultációt választani? Mert
 felkészít az emelt szintű érettségi követelményeire,
 lehetőséget ad a magasabb szintű tudás elérésére,
 érettségin a középszintű érettségi vizsga választása esetén a teljesítési szintet emelheti.

Hogyan lehet felvenni fakultációs tárgyat?
A választott tantárgy tanulására vonatkozó előzetes igény benyújtásának időpontja:
2022. április 25.
A választott tantárgy tanulására vonatkozó igény benyújtásának módja: az intézmény
honlapján elérhető Jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és az osztályfőnöknek történő
leadásával.
A döntésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:
 Az emelt angol tagozatos általános tantervű tanuló diáknak egy fakultációs tárgy
választása kötelező; a második, harmadik tárgy választása szabad;
 A Dráma fakultációs tantárgy csak 12. évfolyamon tanulható középszinten, a
választását 11. évfolyam/ június 15-ig/ végén írásban kérheti a tanuló;
 A Földrajz fakultációs tantárgy csak 11. évfolyamon tanulható középszinten.
A fakultáció kiválasztásának szabadságát korlátozhatja, hogy
 van-e elegendő számú jelentkező a csoport elindításához (min. 8 fő/csoport).

Hogyan értékeljük a fakultációt?
A fakultációs tantárgyat a tanulás megkezdése után az értékelés és a minősítés, a mulasztás,
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási
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tantárgyat. A választott tantárgyból félévkor és tanév végén osztályzatot kap a tanuló. Ha
a fakultációs tanóra mellett alapórán is részt vesz a tanuló, akkor is egy érdemjegyet kap a
tanuló.

Útmutató a fakultációválasztáshoz
Maximum 2 képzés választható az alábbi 3 tantárgycsoportból (A, B, C) úgy, hogy a
kiválasztott csoportból 1 tantárgy választható:








emelt magyar és angol tagozatos választhat külön-külön A, C csoportból, max. 4 órát;
emelt tört. és angol tagozatos választhat külön-külön A, B csoportból, max. 4 órát;
emelt mat. és angol tagozatos választhat külön-külön B, C csoportból, max. 4 órát;
emelt digit. kult. és angol tagozatos választhat külön-külön A, B csoportból, max. 4 órát;
emelt biológia és angol tagozatos választhat külön-külön A, B csoportból, max. 4 órát;
emelt olasz. és angol tagozatos választhat külön-külön A, B, C csoportból, max. 4 órát;
ált. és emelt angol tagozatos választhat külön-külön A, B, C csoportból, max. 4 órát;

11. és 12. évfolyamon a matematika tagozat a matematika fakultációval, a magyar tagozat a
magyar fakultációval, a történelem, biológia és digitális kultúra tagozat a történelem, a biológia
és a digitális kultúra fakultációval azonos időben lesz szervezve az órarendben!
A matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem tantárgyak az alapórákkal
egyidejűleg kerülnek megszervezésre integrált csoportban, tantárgyanként ugyanazon tanárral.
A többi fakultációs tantárgy esetén a fakultációs óraszám az adott tantárgy alapóraszámán felüli
óraszámot jelenti: az alapórákon felül a fakultációs sávban tanulják a diákok az óraszámnak
megfelelően a tantárgyat. Biológia, fizika és kémia tantárgyak esetében nincs már 11.
évfolyamon és 12. évfolyamon alapóra!
A 11. évfolyamon azok a tanulók, akik 11. évfolyamon nem biológia tagozatosak, illetve nem
biológia vagy nem fizika vagy nem kémia vagy nem földrajz fakultációsok, az új
természettudomány nevezetű tantárgyat tanulják kötelező tantárgyként osztálykeretben.
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A

Matematika emelt szintű:
11. évf.-on
3+2 óra/hét;
12. évf.-on
4+2 óra/hét;
integrált csoport
Német nyelv –
emelt szintű:
11. évf.-on
2 óra/hét;
12. évf.-on
2 óra/hét;

Tervezett
pedagógus
neve
Porcsalmy
Tünde

Farkas
Gabriella

Testnevelés–
emelt szintű:
11. évf.-on
2 óra/hét;
12. évf.-on
2 óra/hét;

Hajdu Zoltán

Drámaközépszintű:
12. évf.-on
2 óra/hét;

Balogh
Norbert

B

Magyar nyelv
és irodalom–
emelt szintű: 11.
évf.-on
4+2 óra/hét;
12. évf.-on
4+2 óra/hét
integrált csoport

Tervezett
pedagógus
neve
Győri Etelka

C
Történelem –
emelt szintű:
11. évf.-on
4+2 óra/hét;
12. évf.-on
3+2 óra/hét
integrált csoport

Tervezett
pedagógus
neve
Koló-Szujó
Edit

Fizika –
emelt szintű:
11. évf.-on
3 óra/hét;
12. évf.-on
3 óra/hét;

Szűcs
Levente

Biológia –
emelt szintű:
11. évf.-on
3 óra/hét;
12. évf.-on
3 óra/hét

Papp
Mónika

Kémia–
emelt szintű: 11.
évf.-on
3 óra/hét;
12. évf.-on
3 óra/hét

Szilágyi
János

Digitális
kultúraemelt szintű:
11. évf.-on
2 óra/hét;
12. évf.-on
3 óra/hét;

Galbáts
Dénes

Földrajzközépszintű
11. évf.-on
1 óra/hét

Kukár István

/A fakultáció többletórája félkövér kiemeléssel látható./

Gyula, 2022. április 20.

Tisztelettel:

Zámori Ida
intézményvezető
s.k.
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