
JELENTKEZÉS  KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐRE – 2022. MÁJUS  

KEDVES DIÁKUNK!   

Az Köznevelési Törvény értelmében 11. osztálytól kezdve az iskola kétszintű érettségi 

előkészítő rendszert működtet. A cél az, hogy azokból a tárgyakból, amelyekből majd 

érettségizni szeretnél, több órában, alaposabb felkészítést kapjál.  

 

FONTOS! 

Az érettségi előkészítő rendszert (fakultációt) az emelt szinten vizsgázók számára 

terveztük. Az érettségi előkészítő hetenként két óra. Néhány tárgyból középszintű 

előkészítő is indítható.  

A jelentkezés még nem teljes garancia arra, hogy a választott előkészítő el is indul. Az 

indulás a rendelkezésre álló órakerettől és a jelentkezők számától is függ.  

 

Csak akkor jelentkezz előkészítőre, ha valóban vállalod az ezzel együtt járó többletmunkát is! 

- egy teljes tanévre szól a választásod, 

- várhatóan egy előkészítőt tudunk biztosan az órarendbe beilleszteni, 

- az eddigi tapasztalatok alapján csupán egy tantárgy választását javasoljuk. 

Amennyiben feltétlenül szeretnél második (harmadik) tantárgyat is választani, azt írd a 

„MEGJ.” rovatba! 

Érettségi előkészítő nélkül is jelentkezhetsz érettségi vizsgára. 

Nem kell emelt szintű érettségit tennie annak, aki emelt szintű képzésben vett részt. 

A választható tárgyak: a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol emelt szintű 

csoportok – érdeklődés esetén – mindenképpen elindulnak. Kötelező érettségi tárgyakból a 

középszintű érettségire az alapóra készít elő.  

További tárgyakból a csoportok indítása a jelentkezők számának és a rendelkezésre álló 

órakeretnek a függvénye lesz.  

A középszintű érettségire előkészítő csoportok (ha indulnak) órarendi okokból a fakultációs 

sávba kerülhetnek. 

A jelentkezést írasd alá a szaktanároddal (ha már nem tanulod a tárgyat, azzal a tanárral, aki 

tanította). Erre azért van szükség, hogy az esetleges irreális választásodra időben figyelmez-

tessen. Ha nem jelentkezel egyetlen előkészítőre sem, ezt a lapot akkor is aláíratva hozd vissza 

az osztályfőnöködnek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JELENTKEZÉS  KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐRE – 2022. MÁJUS  

Tantárgy    Szint (E vagy K)  Szaktanár aláírása 

  

Választom:  ________________   ______________   ____________________   

MEGJ  ___________________   ______________   ____________________   

 MEGJ ___________________   ______________   ____________________  

HATÁRIDŐ 2022. május 20. (péntek) 

 

NÉV (olvasható):   ________________________________   

 

OSZTÁLY (a jövő évi):   ________________________________   

 

SZÜLŐ ALÁÍRÁSA:   ________________________________   

 

A tervezett csoportok (K középszintű érettségi előkészítők) A tanárok a jelenlegi 

elképzelést tükrözik, ez szeptemberig még változhat.  

 

Tantárgyak és tanárok (tanterv szerinti 12. évf: 12.a, 12.b, 12.c, 12.e): 

(ezek a csoportok a tavalyi csoportok folytatásai illetve középszintű érettségi előkészítők)  

 

Magyar  Pál Marianna 

Történelem  Görög László 

Angol*: Tomolák Aranka, Marti Zsófia (*két csoport; a tavalyi beosztás 

szerint) 

Német*:                                 Szecsey Krisztina, Halmi Zsófia  (*két csoport; szint szerinti 

bontás) 

Francia  Farkas Edit 

Matematika  Kőhegyi Borbála 

Fizika (11-12) Pomuczné Nagy Ildikó 

Biológia   Bajlinger Magdolna 

Földrajz (K) Tóth Réka   

Informatika   Kőhegyi Borbála 

Etika (K)  Csaba Attila  

Vizuális kultúra (K) Ludassy Görgy  

Ének-zene (K)                        Forgács Márta  

Kémia  Schelb Tamás 

Testnevelés (11-12)  Székely András 

 

A  fakultációs sávban tartott szakköri jellegű foglalkozás (most kell jelentkezni) 

 

Portugál (11-12 kezdő):  dr. Tapazdi Judit 

A nyolc fő alatti csoportok indulását nem tudjuk garantálni,  ez függ a rendelkezésre 

álló órakerettől is. (Kivételek: magyar, matematika, történelem, angol.)    


