SZABADON TERVEZHETŐ FOGLALKOZÁSOK VÁLASZTÁSA
/2020- 2021-ES TANÉV/
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium biztosítja tanulóinak azt a lehetőséget, hogy az elfogadott pedagógiai
program, kerettanterv alapján minden tanulónk a 11-12. évfolyamon maga határozhatja meg továbbtanulási
szándékának, érdeklődésének megfelelően, hogy heti 2 órában (a 12.A heti 4 órában) milyen tantárgyat kíván
tanulni. Ezen foglalkozások választása nem kötelező!
Az emelt/középszintű foglalkozásokra való jelentkezés az érettségire való jelentkezést nem befolyásolja.
Az emelt szintű érettségire akkor is jelentkezhet a tanuló, ha nem vett részt az iskola által szervezett emelt szintű
foglalkozásokon, illetve ha részt vett, akkor sem kötelező emelt szintű érettségire jelentkeznie. Azok a tanulók,
akik egy adott tárgyból már érettségi vizsgával rendelkeznek, az érintett tantárgyból nem jelentkezhetnek
a foglalkozásokra.
A foglalkozások helyszíne: - ha van megfelelő végzettségű szaktanár és megfelelő számú jelentkező / legalább
8 fő /- a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium.
A foglalkozások időpontja: - lehetséges, hogy a délutáni órákban kerülnek megtartásra.
Az úgy nevezett „szabadon választható” órát nem kötelező választani, de ha a választás megtörtént, akkor
ugyan azok a szabályok vonatkoznak rá, mint a kötelező órákra. Az értékelés és minősítés, a mulasztás, a
magasabb évfolyamba lépés feltételeit tekintve ugyanúgy kell eljárni, mint a nem szabadon választott órák
esetében.
A szabadon választható órákra írásban, a kiadott formanyomtatványon kell jelentkezni.

A jelentkezést évente egy alkalommal módosítani lehet. A változtatási igényt az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon (www.fmg.hu) lehet beadni a titkárságra.
A módosítás időpontjai: 2020. 09.01- 09.04. vagy 2021.01.04- 01.08.

JELENTKEZÉSI LAP
emelt/középszintű érettségire felkészítő foglalkozásra
Név:……………………………………

Jelenlegi osztály:………… (2019/20.tanévben)

Az osztály jellege: ……………………………………………………………….
Pl. A- (spec. mat/ emelt mat.) ; B - (két tan. nyelvű sp./ fr.); C- (mat.-fiz.), (biol.-kém.)
D- (Nyek reál, angol- német); E-(F) (Nyek humán sp./fr. )

Választott foglalkozás a 2020-2021. tanévben / heti 2 óra (12.A 4 óra) /
1.Választott tantárgy: ……………………… (2 óra) Szint:………………… (emelt/közép)
2.Választott tantárgy: ………………..……(2 óra) Szint:…………………..(emelt/közép)
/ A 2. pontot csak a 11.A osztályosoknak kell kitölteni !/

A szabadon tervezhető foglalkozásokon nem kívánok részt venni.
(tegyen x-et a négyzetbe, ha ezt a megoldást választja)

Debrecen, 2020. április ….
………………………
tanuló

……………………
szülő

