
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

a közép- és az emelt  szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokra 

 

 A 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 4. §-a az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról előírja: 
 (1) Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi vizsga. 

(2) A gimnázium és a szakgimnázium a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból 

biztosítja, hogy a tanuló - választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára 

fel tudjon készülni.  

(2a) A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló 

a) képzési ágazatának megfelelő ágazati, 

b) ágazaton kívüli 

szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni. 

(3) A gimnázium legalább két, a szakgimnázium az ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyon 

kívül legalább egy vizsgatárgyból a helyi tantervében meghatározottak szerint teszi lehetővé az emelt 

szintű érettségi vizsgára történő felkészülést. E döntéséhez kikéri az iskolai diákönkormányzat 

véleményét. Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül 

gimnáziumban legalább három, szakgimnáziumban legalább kettő vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a 

középszintű vizsgára történő felkészülést. A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában az idegen nyelv 

vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak minősülnek. 

 A közép- és az emelt szintű érettségire történő felkészítéssel kapcsolatos igényét a tanuló a 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 15. § (2) szerint: május 20-ig adhatja le. Az igény megjelölésénél fel 
kell tüntetni a választott tantárgyat és a felkészítés szintjét. Tájékoztatjuk a tanulókat, hogy a döntését a 
választás tanévében egy alkalommal, csak az igazgató engedélyével módosíthatják 15. § (3). 

- Tehát a jelentkezési lapon megjelölt, választott foglalkozást a tanulók csak a 2019/2020-as tanév 
végéig, azaz augusztus 19-ig módosíthatják, adhatják le, és új tantárgyat is csak ekkor vehetnek fel. 

 14. § (2). A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a 
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A szülőnek és 
a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés 
jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

 A gimnáziumi tanulók heti kötelező és választott tanóráinak száma a 11-12. évfolyamon heti 33 óra 
lehet (A mindennapos testnevelés megszervezéséből származó többletórát nem kell figyelembe venni). 
A heti kötelező órához 4 órát vehet fel hetente. 

 A szakgimnáziumi tanulók az iskola helyi tanterve szerint a heti kötelező órákhoz 2 órát vehetnek fel 
hetente. Az érettségi felkészítő foglalkozások órarendjének kialakításakor törekszünk a művészeti 
osztály tanulóinak igényeit is figyelembe venni, de kötelezettséget nem tudunk vállalni ezek kielégítésére 
a műhelyrend és a magas óraszámok miatt. 

Angol nyelvből heti egy órát biztosítunk a középszintű érettségi vizsgára történő felkészüléshez. Segítséget 
kívánunk nyújtani a középfokú nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez, amely többletpontot jelent a 
felsőoktatásba történő jelentkezéshez. 
Matematikából középszintű érettségire felkészítő foglalkozás keretében heti egy órában segítjük tanulóinkat 
az érettségi vizsgára történő felkészüléshez, lehetőséget adva a minél magasabb százalékos eredmény 
eléréséhez, illetve a tanári segítséggel történő feladatok megoldásához. 
Amennyiben a szakgimnazista tanuló nem választ a továbbtanulásához szükséges emelt szintű felkészítő 
foglalkozást, angol nyelvből és matematikából kötelezően ajánlott középszintű előkészítő foglalkozásra 
jelentkezni, ezeket a felkészítő órákat mindenképpen beépítjük az órarendbe. 

 

A tájékoztató a tanulónál marad! 



 

A fenti rendelkezések ismeretében jelentkezem a 2020/2021-es tanévre az alábbi felkészítő foglalkozásokra:  

 

 

A tanuló neve: …………………………………………  osztálya a 2020/2021-es tanévben: ……………….. 

           

Tantárgy 
Szint Heti óraszám 

(emelt: 2; közép: 1) 

A tantárgyat az alapórában tanító 

tanár neve emelt közép 

1.          

2.          

3.      

   Összesen a gimnáziumi tanulók maximálisan heti 4, szakgimnazisták 2 órát választhatnak. 

 

 

Székesfehérvár, 2020. ……………………………….. 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………. 

 a tanuló aláírása a szülő aláírása 


