
Jelentkezési lap fakultációra 2017/2018. tanév  

Tanuló neve:  ..............................................................  osztálya:  ............................. 

Aláhúzással jelöljön: 

Fakultációs sávok 

I. II. III. IV. 

első idegen 

nyelv 

Magyar nyelv és irodalom Történelem Testnevelés és sport 

Matematika Fizika (3 óra) Informatika 

Biológia (3 óra) Kémia (3 óra) Rajz 

  Földrajz 

  Ének 

  Második idegen nyelv: 

angol; német; francia; orosz 

 Utazás és Turizmus (6. érettségi tárgy lehet) 4 óra 

Az első idegen nyelv emelt óraszámban való tanulása mindenki számára kötelező. 

Fakultációs tantárgy választása nem kötelező és az első idegen nyelv mellé maximum 2 fakultációs tárgy 

választását javasoljuk, (lehetőleg eltérő sávból). 

Nyilatkozat 

A jelentkezéshez a tájékoztatást megkaptam. Tudomásul veszem, hogy az általam fent megjelölt fakultációs 

foglalkozásokon a 2017/2018. tanévben a részvétel kötelező, ezért az órákon való részvételre, az 

osztályozásra, a magasabb évfolyamba lépésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a kötelező tanítási 

órákra. A szabályok megszegése esetén a következő évfolyamba lépés csak osztályozóvizsga/javítóvizsga 

sikeres letételével lehetséges.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy a féléves és év végi osztályzatokat a fakultációs eredményeim súlyozottan 

határozzák meg azon tantárgyaknál, ahol alapórás órám is van. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy indokolt esetben (Tájékoztató alapján) lehetőség van a fenti jelentkezés 

módosítására 2017. szeptember 10-ig. 

Ráckeve, 2017. .................................................  

  ........................................................   ........................................................ 

 szülő / gondviselő tanuló 

Tájékoztató a fakultáció választásához: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
„14. § (1) Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt 

befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről - a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés 

előtt - a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló 

együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell. 

(2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében 

úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak - kiskorú tanuló esetén a szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon 

választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 
... 

(5) Az iskolának - az alapfokú művészeti iskola kivételével - minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanítási 

évben milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni. 

(6) A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt 

venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára....” 

„15. § .... 

(2)21 A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés 

vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az 

igazgató által kijelölt pedagógussal. 

(3) A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

(4) Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a 

tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolja. 

Ráckevei Ady Endre Gimnázium Pedagógiai Programja: 
„A 10. évfolyam végén minden tanuló óraszáma visszaáll a kerettantervi alapóraszámra. Így a fakultáció esetében a tanulónak a hat-nyolc 

óra maximális terhelhetőség mellett lehetősége van akár háromórás felkészülést is választani. A kötelező érettségi tantárgyakon (magyar nyelv 

és irodalom, matematika, történelem, első idegen nyelv) kívül emelt szintű érettségire való felkészítést vállalunk fizikából, kémiából, 

biológiából.” ... A vállalt pluszóra csak a tanév végén adható le, újabb felkészítő órát vállalni nem kell. Új tantárgy vállalására csak különbözeti 

vizsga letételével van mód. 

„Az iskola csak a középszintű érettségire való felkészítést vállal: informatika, földünk és környezetünk, ének-zene, rajz, testnevelés és UT 

(Utazás és Turizmus) tantárgyakból.” 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&celpara=#lbj20id80ff

