Jelentkezés a 2019/2020. tanévre emelt szintű
érettségire felkészítő órákra
Emelt szintű érettségire felkészítő órák rendje
Iskolánk a 11. és a 12. évfolyamon – kellő számú jelentkezés esetén – 6 tantárgy emelt óraszámú
tanulását biztosítja. Az emelt szintű érettségire felkészítő órák fő céljai:
• felkészítés az emelt szintű érettségi követelményeire, egyetemi tanulmányokra,
• színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően.
1. Segítség a választáshoz
Az emelt órák kiválasztása és véglegesítése a 10. évfolyam második felében történik. A második
félév első hónapjában 10. évfolyamos diákjaink számára tájékozódási lehetőséget biztosítunk a
emelt szintű felkészítő órák kínálatának megismerésére:
• tájékoztató az emelt órák választásának, változtatásának szabályairól, az órák tartalmáról,
követelményeiről és számonkérési módjairól,
• személyes osztályfőnöki és szaktanári segítség a választáshoz.
2. Az emelt szintű felkészítő órák fölvétele
a) Előzetes jelentkezés határideje: 2019. április 26., péntek
A diákok szülői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak arról, hogy milyen emelt
órákon szeretnének tanulni a 11. évfolyamon. A döntésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:
• Minden diák max. kettő tantárgyból választhat.
• Az emelt óra választás esetében a diákok rangsorolják a tantárgyakat.
• Az emelt óra kiválasztásának szabadságát csupán az korlátozhatja, hogy van-e elegendő
számú jelentkező a csoport elindításához.
• Órarendi szempontból megoldható-e a diák által választott párosítás.
b) Az adatok összesítésének határideje: 2019. május 10., péntek
A fenti határidőig az igazgatóság összesíti a beérkezett adatokat és mérlegeli azt, hogy az iskola
erőforrásai – figyelembe véve az egyes tantárgyak eltérő sajátosságait – milyen csoportok
indítását teszik lehetővé. Ennek alapján a munkaközösségekkel egyeztetve megkezdi az emelt
órák órarendjének kidolgozását, valamint tájékoztatást nyújt a 10. évfolyam diákjainak arról, hogy
• milyen tantárgyakból gyűlt össze elegendő számú jelentkezés a csoport elindításához,
• a tervezett órarend értelmében milyen tantárgypárosítások lehetségesek.
3. Változtatás az emelt szintű felkészítő órákon való részvételen
A 10. év második felében kiválasztott emelt órákban a diákoknak az alábbi alkalmakkal van
lehetőségük változtatni:
 11. évfolyamban 2019. szeptember 4. (szerda) 8:00 óráig,
 12. évfolyamban a tanév első tanítási hetében szerda 8:00 óráig. A változtatási kérelmet az
érintett szaktanár(ok) és az osztályfőnök támogató aláírásával kell benyújtani az igazgatónak,
aki a kérelmet elbírálja.
A 20/2012. (VIII.31.) Emmi rendelet 14.§ alapján Ha a tanulót felvették a szabadon választott
tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. Az értékelés és minősítés, a mulasztás,
továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási
órát.
Veszprém, 2019. március 19.
ifj. Szathmáry Árpád
igazgató

Iskolánkban választható emelt szintű
felkészítő órák
Matematika (csoportbontásban)
11. évf.: heti 4 óra alapóra + 2 óra emelt; (matematika specializáció esetében 5 alapóra+2 emelt)
12. évf.: alapóra heti 5 óra + 2 óra emelt; (matematika specializáció esetében 5 alapóra+2 emelt)

Angol nyelv
11. és 12. évfolyam, heti 2 óra emelt

Német nyelv
11. és 12. évfolyam, heti 2 óra emelt

Magyar nyelv és irodalom
11. és 12. évfolyam, heti 2 óra emelt

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
11. és 12. évfolyam, heti 2 óra emelt

Közgazdaság ismeretek
11. és 12. évfolyamon a szakgimnáziumi – mellékszakképesítés nélküli - helyi tanterv
óraszámaival, órarendi órák keretében

