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Iskolánk a 2022/2023. tanévben érettségiző tanulóink számára a táblázatban szereplő tantárgyakból vállalja 

az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést. 
Kérjük, aláhúzással jelezze, hogy gyermeke számára a 2022/2023-as tanévben melyik két tantárgyat 

választja. Órarendi ütközés miatt egy tantárgycsoportból egy tantárgy választható. Ezt heti 2x2 órában tanulja 
gyermeke a fakultációs sávban az a és b osztályokkal együtt. 

Ha nem választ természettudományos tárgyat, akkor heti 2 órában természettudomány tantárgy (science) 
kötelező. 

Összesen 8 óra az érettségi előkészítő gyermekének, ami a következőképp oszlik meg: 
1. variáció      2. variáció  

4+4      4+2+2 science 
Ha természettudományos tárgyat választ Ha nem választ természettudományos tárgyat 
2x2 délelőtti sávban    2x2 délelőtti sávban  
A gyakorlati képzés (2x2) órája   Kérjük jelezze, melyik tárgyat szeretné  
7-8. órába kerül     gyermeke heti 4 órában tanulni:……………........... 
       2 gyakorlati képzés 7-8. órában + 2 óra science 

A választás két évre szól, a választott tárgyak teljesítése kötelező, az órákról való távolmaradást igazolni 
kell. Rendkívül indokolt esetben a tanuló kérésére a csoportba sorolást a 2022-2023-as tanévben a szeptember 15-
éig leadott kérvénnyel, illetve a következő tanévben, igazgatói engedély alapján különbözeti vizsga letételével lehet 
váltani. (20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 14-15§, Iskola Pedagógiai Programja) 

 
1. csoport Magyar nyelv 

és irodalom 
(emelt) 

Matematika 
(emelt) 

Kémia (emelt) Angol nyelv 
(emelt) 

Spanyol nyelv 
(emelt) 

Német nyelv 
(emelt) 

Tanár - 
tervezett 

Megyery Pál Dálnoki 
Szabolcs 

Weiszkopfné K. 
Zsuzsa 

Dr. Juhászné 
Mészáros 
Henrietta 

Kovács Gábor 
Krisztián 

Karsainé 
Nika Anita 

2. csoport Történelem 
(e) 

Fizika (emelt) Biológia (emelt) Földrajz 
(emelt) 

Rajz és vizuális 
kultúra (e) 

Informatika 
(emelt) 

Tanár - 
tervezett 

Magyar Gábor Papdánné Nagy 
Jolán 

Földiné Reider 
Mónika 

Almási Orsolya Juhos Kiss 
Sándor 

Kassitzky 
Tamás 

 
Amennyiben a 2022/2023-as tanévben indulna egyéb tantárgyból felkészítés, akkor 
a ……………………………tantárgyat választanám a ……………………………tantárgy helyett. (pl. testnevelés) 
  

Határidő: 2022. május 10.    (Részletesebb információk az iskola honlapján találhatók!) 
 
A szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vettem. 
 
……………………………………..    …………………………………… 

tanuló        szülő aláírása 


