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Jelentkezés a 2019/2020-as tanévben induló fakultációs foglalkozásokra 

10. évfolyam részére 

Tisztelt Szülő! 

2019. január 15-i „Előzetes jelentkezés a 2019/20-as tanévben induló fakultációs 

foglalkozásokra” c. levelemben gyermekük továbbtanulási irányának felméréséhez és a 11. és 

12. évfolyamra történő fakultációs tantárgyak kijelöléséhez kértem az Önök segítségét. 

A fent említett levelem elolvasása után kérem vegyék figyelembe, hogy 2020-tól a felsőoktatási 

intézményekbe a jelentkezés feltétele: 

- egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsga letétele (kivétel: művészeti tantárgyak) 

- tanulónak rendelkeznie kell legalább B2 szintű (középfokú), C típusú komplex 

nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal. 

 

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 2019/2020. tanévre szóló fakultációs kínálata 

Az előzetes fakultációs jelentkezés alapján a fakultációs sávok ill. tervezett tantárgyak 

kijelölése megtörtént. Ezek a következők: 

 

Délelőtti fakultációs sávok: 

A sáv B sáv 
 Tantárgy Tervezett tanár neve  Tantárgy Tervezett tanár neve 

1. Matematika emelt  Horváthné Szabó 

Julianna, Szakterné 

Mádi Anikó 

1. Matematika 

közép/emelt 

Balogh Valéria vagy 

Baros Melinda vagy 

Feil Anita 

2. Matematika 

közép/emelt 

Balogh Valéria vagy 

Baros Melinda vagy 

Feil Anita 

2. Angol nyelv emelt Bedecs-Kanczler 

Eszter vagy Sáfrány 

Zita 

3. Angol nyelv emelt Bedecs-Kanczler 

Eszter vagy Sáfrány 

Zita 

3. Német nyelv 

emelt 

Elekné Pálfai Andrea 

4. Magyar nyelv és 

irodalom emelt 

Fittné Szilvássy Ildikó 

vagy Dobó Éva 

4. Történelem emelt Hermán Gábor vagy 

Hosnyánszki Bence 

5. Történelem emelt Hermán Gábor vagy 

Hosnyánszki Bence 

5. Fizika emelt Damjanovitsné Eke 

Violetta 

6. Informatika emelt Bernáthné Szabó 

Adrienn, 

Lizák-Pető Viktória 

6. Biológia emelt Hosszú Istvánné 

7. Kémia emelt Bősz Krisztina 7. Informatika közép Bernáthné Szabó 

Adrienn vagy Lizák-

Pető Viktória 

 

Délutáni fakultációs sáv 

C sáv 
 Tantárgy Tervezett tanár neve 

1. Informatika közép Bernáthné Szabó Adrienn, Lizák-Pető Viktória 

2.  Angol emelt Bedecs-Kanczler Eszter vagy Sáfrány Zita 

3. Német emelt Elekné Pálfai Andrea vagy Kissné Fiziker Renáta 

2. Testnevelés emelt Nagy László 

3. Vizuális kultúra Takács Éva 

4. Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

Takács Éva 
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A fakultációt tanító tanár neve a következő tanévi tantárgyfelosztás elkészítése után válik 

véglegessé. 

 

A fakultáció választás szabályai 
 

A fenti három sávból az gimnázium Pedagógiai Programja értelmében: 

-  minden tanulónak egy tantárgy választása kötelező 

- maximum három tantárgy választható. 

 

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását a 

következő feltétellel. A fakultációs tantárgy felvételekor és leadásakor amennyiben a csoport 

létszáma 8 fő alá csökken, vagy a maximális létszám fölé emelkedik, akkor a tanuló kérelme 

automatikusan elutasításra kerül. 

 

A fakultáció választás jogszabályi háttere 
 

A 20/2012. Emmi rendelet 14.§ (1) bekezdése alapján: „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.” 

 

A fakultáció választás menete 
 

A 10. évfolyamos tanulók 2019. április 15-ig elektronikusan jelentkeznek a honlapunkon és az 

elektronikus naplóban (E-kréta) megküldött levélben található linken keresztül. 

A fakultációs csoportok minimális induló létszáma 8 fő. A nem induló csoportokba jelentkező 

tanulóknak május első hetéig lehetőségük lesz PÓTJELENTKEZÉST leadására. 

 

Paks, 2019. március 18. 

 

 

 

 

 

       Csajági Sándor     Dr. Böcz Andrea 

   igazgató        SZMK elnök 

 


