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Felhívjuk a Tisztelt Tanulók és Szülők figyelmét a következőkre: 

A tanulók két emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozást választhatnak, heti 3-3 órában. 

Ha a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 15.§ (1) szerint a fenntartó valamely tárgy indítását nem hagyja jóvá, 

akkor az érintett tanulók e tárgy helyett új, biztosan induló tárgyat választhatnak 2017. április 10-ig, 

minden más esetben a döntés véglegesnek számít. 
A választásra vonatkozóan: 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. §: (1) „Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a 

tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. 

Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a 

gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét 

írásban tájékoztatni kell. 

(2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban 

nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

(6) A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már 

nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.” 

Az iskola – a nevelőtestület határozata alapján – megengedi a következőket a 15.§ (2) és (3)-as bekezdéseiben 

foglaltak alapján: 

 11. évfolyamon 2017. szeptember 15-éig illetve 2018. május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési 

szint –következő tanévre vonatkozó – megválasztásával kapcsolatos döntését, de új tárgy választása esetén a 

megfelelő tantárgyi anyagból osztályozóvizsgát köteles tenni. 

 12. évfolyamon 2018. szeptember 15-éig módosíthat vagy az első félév utolsó napjáig, de ebben az esetben 

érvényes első félévvel kell rendelkeznie. 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (3) bekezdése szerint: „A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével 

módosíthatja választását.” 

A kérelmekről az iskola a törvényben előírt csoportlétszámokat figyelembe véve egyedi döntést hoz. 

 

 Tanuló neve:………………………………………            Tanuló osztálya: 10. …… 

 

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

KÍNÁLATA A 2017/2018-AS TANÉVRE (a 423/2012. Korm.rend. 2.sz. melléklete alapján) 

 

Választható tantárgyak: angol nyelv, biológia, fizika, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, német nyelv, történelem  

 

1. tantárgy: ………………………………..  

 

2. tantárgy: …………………………………

 

Ha nem, vagy csak egy tárgyat választanak, akkor az üres hely(ek)et kérjük kihúzni! Ha a megadott 

határidőig a tanuló nem adja le jelentkezési lapját, úgy tekintjük, mintha nem választott volna tárgyat. 

 

Határidő: 2017. április 3. 

 

 

............................................................................... 

a tanuló aláírása 

 

............................................................................... 

a szülő aláírása

 

Dátum: ………………….., 2017.………………………… 


