Tanuló neve: ................................................................

Választható érettségi
tantárgyak

Kötelező
érettségi
tantárgyak

A tanuló köteles egy (1) érettségi előkészítőt választani. A tanuló a tanév során egy
alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását (20/2012. (VIII.31.)
Korm. rendelet 15.§). Módosításra VAGY szeptember 1-15. VAGY január 18-31.
között van lehetőség.
A tanulócsoportok kialakítása a jelentkezők száma és a pedagógusok egyenletes
terhelésének figyelembevételével történik.
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A jelentkezési lap leadási határideje osztályfőnököknek: 2020. június 10.
*Jelölje X-szel a választott tantárgyat

A 20/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 14-15.§ alapján a következő tantárgyakból
jelentkezem*
nem jelentkezem*
a 2020/2021. tanévben szabadon választott érettségi előkészítőre.
Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára a tanítási év
végéig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés
és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell
tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja
választását (20/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 15.§).
Módosításra VAGY szeptember 1-15. VAGY január 18-31. között van lehetőség.
tantárgy

Képzési
idő (év)

Kötelező érettségi
tantárgyak

Jelentkezési lap érettségi előkészítőre (kötelezően választott) - 10.E

Jelentkezési lap érettségi előkészítőre (szabadon választott) - 10.E

magyar nyelv és irodalom
matematika
matematika
történelem
angol nyelv
angol nyelv (előrehozott érettségi esetén)

Választható érettségi
tantárgyak

Az Iskola Pedagógia Programjának IV.6. fejezet alapján az érettségi vizsgára
jelentkező abból a választható érettségi vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát,
amelynek a helyi tantervben, az érettségi előkészítőkre vonatkozó meghatározott
követelményeit teljesítette, tudását osztályzattal értékelték.
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középszintű *
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Aláírásommal nyilatkozom (kiskorú tanuló esetén a szülő), hogy a szabadon választott
tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vettem.
Pécs, 2020. június ….
tanuló aláírása

szülő aláírása

A jelentkezési lap leadási határideje osztályfőnököknek: 2020. június 10.
* A megfelelő szöveg aláhúzandó
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**Legfeljebb 1 helyen jelölje X-szel
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