
Tájékoztató a 2019/2020. tanévben indítandó 

 érettségi felkészítő foglalkozásokról (fakultáció) 
 

 

Tantárgy Tartja Heti óraszám 

Angol nyelv  (10-11. évfolyamon közép szinten) Hegedüs Zsuzsa 2 

Angol nyelv  (12. évfolyamon közép szinten) Fehér Attila 2 

Angol nyelv (10.-12. évfolyamon emelt szinten) Völgyi Adrienn 2 

Biológia (12. évfolyamon) Baranyi Sándor 2 

Földrajz (12. évfolyamon) Baranyi Sándor 2 

Informatika (10.-12. évfolyamon) Zámbó Ferenc 2 

Német nyelv (10.-12. évfolyamon) Solti Gabriella 2 

Társadalomismeret (12. évfolyamon) Csomay Éva 2 

Testnevelés (12. évfolyamon) Rehling Nóra 2 

Történelem (12. évfolyamon) Szitt Zsolt 2 

 

2. Jelentkezni az iskolai nyomtatványon lehet 2019. szeptember 6-ig, tanulói és 18 év alatti tanuló esetén szülői 

aláírással. 10.-11.  évfolyamon egy fakultáció szabadon választható, 12. évfolyamon egy fakultáció kötelezően, 

egy pedig szabadon választható. 

 

3. A tantárgyválasztásnál célszerű több tényezőt figyelembe venni: 

− 10.-11. évfolyamon legfeljebb egy, 12. évfolyamon legfeljebb két fakultáció jelölhető meg. 

− A választható érettségi tárgyak közül nem célszerű kettőt megjelölni, hisz érettségi vizsgát a tanuló 

   feltehetően csak az egyikből fog tenni. 

- A fakultációs órák szeptember második hetétől kezdődnek. 

 

4. A jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról az igazgató dönt, az osztályfőnök és az illetékes szaktanárok 

véleményének figyelembevételével, valamint a jelentkezők számától (középszinten minimum 8, emelt szinten 4 fő) 

függően. 

 

5. Az elfogadott jelentkezés egyszeri módosítása csak indokolt esetben lehetséges az igazgatónak benyújtott kérelem 

formájában. Az alacsony létszám miatt nem induló fakultációkra jelentkezett tanulók szeptember harmadik hetében 

módosíthatják jelentkezésüket. A határidő lejárta után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni, tehát a 

tanév végéig kötelező a részvétel az eredetileg megjelölt foglalkozásokon. 

 

6. Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelentkezés elfogadása után a fakultációs órákon való részvétel egész 

tanévben kötelező, a tanuló a szaktanárok által kijelölt könyveket megvásárolni köteles. Az osztályozás, a 

mulasztások, azok igazolása a mindenki számára kötelező órákra érvényes elvek szerint történik. A fakultáción 

résztvevő tanuló teljesítményét év közben rendszeresen érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal értékelni 

kell. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási órák 30%-áról való hiányzás miatt nem értékelhető, a továbbhaladás csak a  

tantestület által engedélyezett sikeres osztályozó vizsga letételével lehetséges. Elégtelen év végi osztályzat esetén 

javítóvizsga tehető. /A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 14.§ szerint./ 

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 01. 

Szitt Zsolt  s.k. 

      igazgató      

 

A tájékoztatót tartsd meg, a jelentkezési lapot vágd le és hozd vissza az 

osztályfőnöködnek legkésőbb szeptember 6-ig! 

 

 

Jelentkezési lap fakultációra 

2019/2020. tanév 
 

 

 

Név: ……………………………………………………….                                          idei osztály:……………. 

 

 

Tantárgy:     Szint:                              

 

……………………………………….                         közép / emelt                   

……………………………………….                      közép / emelt                   

 

                      

 

Nyilatkozat 

 
 

Tudomásul veszem, hogy az általam fent megjelölt fakultációs foglalkozásokon a 2019/2020. tanévben a részvétel 

kötelező, ezért az órákon való részvételre, az osztályozásra, a magasabb évfolyamba lépésre ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak, mint a kötelező tanítási órákra. Ezen szabályok áthágása esetén a továbbhaladás csak osztályozó 

vizsga / javító vizsga sikeres letételével lehetséges. Tudomásul veszem továbbá, hogy indokolt esetben lehetőség 

van a fenti jelentkezés módosítására a 2019/2020. tanév szeptemberének első három hetében a tájékoztatóban 

megjelölt módon.  

 

 

 

Kelt: Budapest,.…………………….. 

 

 

 

 

 

                   …………………………………….                                    ………….………………………… 

szülő/gondviselő                                                                        tanuló 

       (18 év alatti tanuló esetén) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6. 


