
TÁJÉKOZTATÓ A FAKULTÁCIÓVÁLASZTÁSRÓL 
 

Iskolánk heti 2 tanórás kötelezően választható fakultációs foglalkozások keretében 

segíti az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést az érettségi tantárgyakból, illetve 

lehetőséget biztosítunk a 2. idegen nyelv tanulásának megkezdésére a 11. és 12. évfolyamon. 

Matematika tantárgyból csoportbontással segítjük a sikeres felkészülést a középszintű érettségi 

vizsgára. 

 Az egyetemi felvételhez a középfokú nyelvvizsga mellett egy tantárgyból emelt szintű 

érettségi vizsga megszerzésére van szükség, amely nagyobb lexikális tudást, valamint az 

összefüggések mélyebb ismeretét követeli meg. A fakultatív foglalkozásokon a mulasztás 

adminisztrálása, a magasabb évfolyamra lépés ugyanúgy történik, mint a többi kötelező tanítási 

órán, az értékelés és a minősítés pedig az alaptantárgy keretén belül történik. 

Az idei tanévtől szakmai érettségi tantárgyakból is indítunk fakultációt, melynek célja 

az emelt szintű érettségi vizsgára, illetve az iskolánkban működő OKJ-szakképzésre való 

felkészítés.   

Minden 11-12. évfolyamos tanulónak egy fakultációs tantárgyat kötelezően kell 

választania. Abban az esetben, ha a diák szakmai érettségi tárgyat választ, lehetősége van egy 

közismereti tantárgyi fakultációra is jelentkeznie.  

A 11. évfolyam végén a választás módosítása (leadás, új tárgy felvétele) – indokolt 

esetben – az igazgatóhoz benyújtott, az érintett két szaktanár által aláírt írásbeli kérelem alapján 

történhet. A 12. évfolyam elején új fakultatív tárgy felvételének feltétele a 11. évfolyamos 

fakultációs tananyagból a tanév végi javító vizsgákkal egy időben tartott beszámoló.  

A jelentkezés az alábbi – a tanuló olvasható nevével és aláírásával, illetve a szülő 

aláírásával ellátott – jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot az osztályfőnöknek kell 

leadni április 24-ig.  

A fakultációra jelentkezéssel egy időben kell nyilatkozni arról is, hogy a tanuló fel 

kívánja-e venni a mellék-szakképesítés tárgyait, amelyből igen válasz esetén az érettségi előtt 

kell szakmai vizsgát tenni. 

JELENTKEZÉSI LAP 

11. ÉVF. 1+1 TÁRGY FELVÉTELE LEHETSÉGES 

MAGYAR EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ IGEN         NEM 

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ IGEN         NEM 

ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ IGEN         NEM 

TESTNEVELÉS KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ  IGEN         NEM 

OROSZ  2. IDEGEN NYELV FAKULTÁCIÓ  IGEN         NEM 

NÉMET  2. IDEGEN NYELV FAKULTÁCIÓ IGEN         NEM 

FRANCIA  2. IDEGEN NYELV FAKULTÁCIÓ IGEN         NEM 

SZAKMAI TANTÁRGY  EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI 

ELŐKÉSZÍTŐ 
IGEN         NEM 

NYILATKOZOM, HOGY FEL KÍVÁNOM-E VENNI  

A MELLÉK SZAKKÉPESÍTÉS TANTÁRGYAIT 
IGEN         NEM 

 

Budapest, 2021. ápr. 30.  ……………………  ……………………    ……………………… 

        a tanuló olvasható neve és aláírása     a szülő aláírása 


