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Jelentkezés a 2020/2021-es tanévben induló fakultációs foglalkozásokra 

11. évfolyam részére 

Tisztelt Szülő! 

Gyermeke 2019 tavaszán eldöntötte, hogy mely tantárgyakat kívánja a 11. évfolyamon 

többletórában tanulni. Most a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan meg kell erősítenie fakultáció 

választási szándékát. A gimnázium az eddigi kínálatot ajánlja a következő évfolyamra is. 

Döntésük meghozatalakor kérem vegyék figyelembe, hogy 2020-tól a felsőoktatási 

intézményekbe a jelentkezés feltétele egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsga letétele 

(kivétel: művészeti tantárgyak). 

 

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 11. évfolyamos tanulók 2020. április 7-ig elektronikusan jelentkeznek a honlapunkon és az 

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

csak @vbg.hu-s e-mail címekről érhetők el. 

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

tanulóknak 2020. április 30-ig lehetőségük lesz PÓTJELENTKEZÉST leadására. 

 

Paks, 2020. március 30. 

 

            Csajági Sándor 

        igazgató 


