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Fakultációválasztás 

 

A középiskolai oktatásban a választott tantárgyra vonatkozó jogszabályi előírásokat a 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 20/2012 EMMI 

rendeletben, valamint Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) Kormányrendeletben találjuk. 

A 11. és 12. évfolyamon a kerettantervben meghatározottakon felüli kötelezően választandó 

tantárgyakból emelt szintű oktatást indítunk. 

 

A tantárgyválasztás célja, szabályai 

A középiskolai képzés utolsó két évfolyamán választható tantárgyak célja és feladata a 

kétszintű érettségi vizsga közép, ill. emelt szintjére, és a felsőfokú tanulmányokra való 

eredményes felkészítés. 

A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A választás önkéntes. 

Egy tanuló legalább két, legfeljebb három tárgyat választhat. A választott tantárgy heti 

óraszáma 2. A kötelező óraszámban az osztályukkal együtt tanulnak a tanulók, a választott 

órán pedig külön csoportban, sajátítják el az emelt szintű tananyagot.  

Fizika, biológia, kémia, matematika tantárgyaknál a választható emelt szintű órákat plusz egy 

óra tehetséggondozó óra egészíti ki. 

Történelemből, biológiából és matematikából „nívócsoport”-ot vezetünk be, ahol heti plusz 

két órában az alap órával együtt történik a tananyag feldolgozása. Egységes képzés keretében 

készülnek a diákok az emelt szintű érettségire.  

 

A tantárgyválasztás eljárásrendje 

A 10. évfolyamon minden év márciusában felmérjük, hogy a következő évben milyen 

kötelezően választható emelt szintű képzést akarnak a diákok. A következő tanévre szóló 

választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek írásbeli javaslata alapján állítjuk 

össze, figyelembe véve a Pedagógai programban meghatározott érettségi vizsgatárgyakat.  

A tantárgyakat három sávba osztjuk be, s az egy sávban lévő tantárgyakat egy időben 

tartjuk meg. A diákok két tantárgyat választanak legalább a három különböző sávból.  
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Tervezet (A végleges sávokat a jelentkezők tantárgyválasztásának és a tantárgyfelosztásnak 

megfelelően alakítjuk) 

A. sáv: angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, kémia, földrajz, informatika 

B. sáv: történelem, biológia, matematika, matematika (alapórával) 

C. sáv: angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, fizika német nyelv, francia, 

Csak kellő számú jelentkező esetén tud indulni csoport 

Egy előzetes felmérést készítenek az osztályfőnökök március 26-ig, melyben a diákok 

választanak két tantárgyat. Azonos tantárgyi csoport indulása esetén a diák szabadon 

megválaszthatja a tanárt.  

A szaktanárok neve csak a 2021-2022. tanév elején válik bizonyossá a tantárgyfelosztás 

véglegesítésével. 

A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával 

történik április 15 - május 20 között. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára 

jelentkezett tanulók a szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.)  

A választott óra - kötelező érettségi vizsgatárgy esetén min. 8 fő, szabadon választott érettségi 

vizsgatárgy esetén min. 3 fő részvételével indul. A csoport maximális létszámát a tanár 

határozza meg a tantárgy jellege és a hatékony oktató tevékenység érdekében. 

A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai 

foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A középszintű érettségi vizsgák 

teljesítése után jelentkező tanulókra ugyanezek a szabályok érvényesek! 

A választott tantárgyra való jelentkezés 2 évre szól. A 10. év végén választott emelt szinten 

oktatott tárgyakat a 11. évfolyam és a 12. évfolyam kezdetének első két hetében, alapos 

indokkal, az intézményvezetőhöz benyújtott írásbeli kérvény alapján változtathatják meg a 

tanulók. A 12. évfolyam elején választott új tantárgy emelt szintű oktatásához való 

csatlakozás feltétele: a tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni az újonnan választott 

tantárgy előző évi tananyagából.  

 

Budapest, 2021.03.11.     Aszódi Judit 

intézményvezető-helyettes 


