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Tagozatok és fakultációk a 2012/2013-as tanévben a 12. évfolyam számára (Fibonacci - Hoppá – Zoé) 
 
 
 Szaktárgyak Sajátosságok Speciális elemek 
1. Tagozatok és fakultációk Órarend: 1-2. sáv 
1.1. Tagozatok Művészetismeret Két éves, heti 2 óra, 

évfolyamszintű csoport, az 
emelt szintű érettségire készít 
fel.  

 
Az órarend 1. vagy 2. 
tagozatos-fakultációs 
sávjában heti 2 óra. 
Tagozatos óraszám: alapórák 
+ heti két óra. 

Társadalomismeret 
Matematika 1 
Gazdasági ismeretek 
Matematika 2 Két éves, heti két óra, a 

középszintű érettségire készít 
fel. 

1.2. Fakultációk Órarend: 1-2. sáv; legalább 12 fő jelentkezése esetén indul a csoport. 
1.2.1. Két éves fakultációk Médiaismeret Két éves, heti 2 óra, a 

középszintű érettségire készít 
fel (választható vizsgatárgy). 

Az órarend 1. vagy 2. 
tagozatos-fakultációs 
sávjában heti 2 óra. 

Biológia 
 

 
Két éves, heti 4 óra, a közép- 
vagy emelt szintű érettségire 
készít fel (választható 
vizsgatárgyak). 

Általában az órarend 1. vagy 
2. sávjában heti 2 óra; a 
további heti 2 óra egyéni 
megbeszélés szerint a 7-8. 
órában; a Szakmai 
Bizottmány dönt a 
csoportlétszámról. 

Kémia 
 
Fizika 

Multikultúra Heti 2 óra Az órarend 1. vagy 2. 
tagozatos-fakultációs 
sávjában heti 2 óra. 
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 Szaktárgyak Sajátosságok Speciális elemek 
1.2.2. Egy éves fakultációk Rajz és kreatív kézművesség  

Egy éves, heti 2 óra 
Akkor két éves, ha lesz elég 
jelentkező a következő tanév 
végén is (12 fő)  

Egyetemes 
művelődéstörténet 
Zenetörténet 
Angol fakultáció Egy éves, heti 2 óra, az emelt 

szintű érettségire, illetve a 
középfokú nyelvvizsgára 
való felkészülést segíti. 

Az alapórákon felül azok 
számára választható, akik 
nem tettek még előrehozott 
érettségit - – a 12. és 13. 
évfolyam számára közös 

Második idegen nyelvek Egy éves, heti 2 óra Akkor két éves, ha lesz elég 
jelentkező (12 fő) – a 12. és 
13. évfolyam számára közös 
– külön órarendi sávban  

Számítógépes grafika Egy éves, heti 2 óra  
2. Angol nyelvi sáv Angol (kötelező) Heti 4 óra, kötelező azok 

számára, akik nem tettek 
előrehozott érettségi vizsgát.  

Órarendi óra, hetente 4-szer, 
óra; szintek szerint.  

 
Kötelező óraszám:  25 óra/ hét (van angol osztályozó vizsga)    Kötelezően választandó: heti 4 óra 
    29 óra (nincs angol osztályozó vizsga)   Választható: heti 2 vagy 4 óra 
Maximális óraszám:  33 óra / hét 
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Átjárhatóság; a tagozatok-fakultációk leadása, illetve felvétele 

Már működő tagozathoz és fakultációhoz tanév közben csak a Koordinációs Bizottmányhoz benyújtott, érvekkel alátámasztott és a bizottmány 

által jóváhagyott kérvény esetén, sikeres (írásbeli és szóbeli) különbözeti vizsga ellenében lehet csatlakozni. 

Két évre meghirdetett foglalkozáshoz a második tanévben akkor lehet csatlakozni, ha a diák a tanév megkezdése előtt, 2012. augusztus 

végén (kb. augusztus 21-25.között) sikeres osztályozó (szóbeli és írásbeli) vizsgát tett. Az osztályozó vizsgán szerzett érdemjegyet a 

bizonyítvány záradékában tüntetjük fel. 

Tagozat, fakultáció leadása: a következő tanév végén a tagozat-fakultáció választásakor (de a kötelező óraszámnak meg kell lennie) 

 

A tagozat/emelt szintű érettségi vizsga, illetve a két éves fakultáció/választott érettségi vizsgatárgy összefüggése lehetőség, de nem 

automatizmus. Az évfolyam diákjai 2014 februárjában szabadon dönthetnek arról hogy a tanult szaktárgyakból milyen szintű érettségi 

vizsgát kívánnak tenni. 

A két éves fakultációk lehetőséget biztosítanak az adott érettségi vizsgatárgy választásához, de nem kötelező, hogy a diák az adott tárgyat 

válassza ötödik érettségi tárgyként. 

 

Jelentkezés: 

Két körben. 

Első körös választások leadási határideje: április 12.  

Ennek alapján alakítjuk ki a végleges kínálatot, amit május 3-án kapnak meg a diákok, és a végleges választásaikat május 10-éig kell leadniuk. 

A végleges jelentkezéshez a szülők aláírását is kérjük. 

 

 

2012. április 2. 


