Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
Tájékoztató a 2016/2017es tanév
emelt, illetve középszintű érettségi előkészítőiről
A 10. és 11. évfolyamra járó tanulók választhatnak, hogy a 2016/2017es tanévben mely
tantárgyakból igényelnek emelt szintű, illetve középszintű érettségi felkészítést.
A felsőoktatási felvételi tájékoztatóból (www.felvi.hu) lehet informálódni, hogy milyen
képzési területen, milyen szintű érettségi vizsgát kell teljesíteni a sikeres egyetemi felvételhez.
A változások mellett vegyék figyelembe a felvételi keretszámok módosulását is.
A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14§ (1) pontja értelmében a tanuló választása egy
teljes tanévre szól.
Az emelt szintű érettségi előkészítőkre egyegy tantárgyból csak a jó vagy jeles érdemjegyű
tanulók jelentkezését fogadjuk el automatikusan.
Kérjük Önöket, hogy átgondolt, felelős döntést hozzanak.
A tanulók a módosítási kérelmeket 2016. szeptember 19ig adhatják be.
Kellő számú jelentkező esetén a 1112. évfolyam tanulóiból álló csoportnak egyegy
középszintű érettségire felkészítőt is indítunk földrajz, kémia és informatika tárgyakból.
Az indítás feltétele minimum 10 tanuló jelentkezése.

Nyilatkozat
Kérjük, hogy ………………………………… 10….. osztályos tanuló a következő –
2016/2017es – tanévben a 11. évfolyamon a következő tantárgyakból emelt, illetve
középszintű érettségi felkészítésben részesüljön.
Sáv

I. sáv
Magyar (E)

II. sáv
Történelem (E)

III. sáv
Angol (E)

Matematika (E)

Fizika (E)

Német (E)

Biológia (E)

Biológia (E)

Informatika (E)

Kémia (E)

Informatika (K)

Tantárgy

Földrajz (K)
Kémia (K)

Választott

…………………

…………………

…………………

tárgy
Legfeljebb két tárgy választható, de sávonként csak egy.
Megjegyzés: a tagozatos tanulók a tagozat tantárgyait nem választhatják.
Az emelt és középszintű előkészítők heti óraszáma 2 óra.
A III. sáv előkészítői indulhatnak úgy is, hogy a csoportban 11. és 12.es tanulók is vannak.
Tudomásul vesszük, hogy a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14§ (1) pontja értelmében
választásunk egy teljes tanévre szól. Ha a tanuló nem kíván érettségi előkészítő foglalkozások
egyikén sem részt venni, a tantárgyak helyét üresen kell hagyni, és a nyilatkozatot így kell
visszaküldeni.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016.03.16. (szerda)
Pécs, 2016. …………………
……………………………………
szülő aláírása

……………………………………
tanuló aláírása

