A fakultációs órák rendje
2017. – 2018. tanév
Gimnáziumunk a 11. évfolyamon a következő tantárgyak emelt óraszámú tanulását biztosítja.
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Az emelt szintű érettségire felkészítő (közkeletű nevén fakultációs) óráknak felfogásunk
szerint négy fő célja van:
• Felkészítés, az emelt és közép szintű érettségi követelményeire.
• Közép - és emelt szintű érettségi felkészítés a 11-12. évfolyamon már nem tanított
tantárgyakból.
• Színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően.
• Felkészítés felsőfokú tanulmányokra.
Segítség a választáshoz
A fakultációs órák kiválasztása és véglegesítése a 10. évfolyam második felében történik.
Diákjaink számára igény szerint személyes osztályfőnöki és szaktanári segítséget biztosítunk
a választáshoz, de javasoljuk a felvi.hu internetes honlapon történő tájékozódást is az egyes
felsőoktatási intézmények és szakok felvételi követelményeiről.
A fakultációs órák fölvétele
• Minden diák kettő fakultációs tantárgyat választhat.
• A fakultációs választás esetében a diákok rangsorolják a tantárgyakat.
• Óra rendi szempontból megoldható-e a diák által választott párosítás.

A jelentkezés határideje: 2017. április 03. hétfő
A szülők és a diákok az iskola által nyújtott információk alapján meghozzák döntésüket, és
erről a szülő és a diákok aláírásával ellátott, az osztályfőnöknek leadott űrlapon nyilatkoznak.
A fakultációs óra választása minimum egy tanévre szól, értékelése, részvételi kötelezettsége
megegyezik a normál óraszámban tanult tantárgyakéval.

Változtatás a fakultációs órákban
A 10. tanév második felében kiválasztott fakultációs tantárgyakon a diákoknak két
alkalommal van lehetőségük változtatni. A változtatási kérelmet az érintett szaktanár(ok) és
az osztályfőnök támogató aláírásával kell benyújtani az igazgatónak, aki a kérelmet elbírálja.
Fakultációs órát felvenni és leadni az alábbi időpontokban lehetséges:
• A 11.-12. évfolyamon szeptember 4 - ig: a tanévben már az új szándékának megfelelő órára
járhat.
A fentiektől eltérő időpontokban, a fakultációs órákon módosítani nem lehet.
A változtatási szándék mérlegelésekor érdemes figyelembe venni az alábbiakat:
• Egy fakultációs óra „menet közbeni” fölvételekor a szaktanár beszámolási kötelezettséget
írhat elő a fakultációs csoportban a váltási szándék időpontjáig tanult tananyagból.
• Ha valakinek a fakultációs órák leadásának eredményeképp kettő alá csökkenne a
fakultációs órái száma, új fakultációt köteles fölvenni. Ez a szabály nem vonatkozik azokra,
akik a fakultációs tantárgy tanulását sikeres érettségi vizsgával zárták le.
Jászberény, 2017. február 13.
Demeter Sándor
igazgató

