TÁJÉKOZTATÓ A SZABADON TERVEZHETŐ ÓRAKERET TERHÉRE INDULÓ
FOGLALKOZÁSOKRÓL /2018-2019-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.
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.
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.
Ha valaki olyan képzésre jelentkezik, amely a gimnáziumunkban nem indul (a jelentkezők száma 8 fő alatt
marad), a képzésről – helyszín, oktató - később kap tájékoztatást. Egyeztetünk a többi gimnáziummal az adott
képzés indításának lehetőségéről, és ezt követően tájékoztatjuk a tanulót. Vagy egy másik gimnáziumban lesz
délután az igényelt foglalkozás, vagy másik tantárgyat kell választania. A jelentkezését ennek ismeretében
fogjuk véglegesíteni szeptemberben.
A szabadon választott óra is kötelező óra. Ennek megfelelően az értékelés és minősítés, a mulasztás, a
magasabb évfolyamba lépés feltételeit tekintve ugyanúgy kell eljárni, mint a nem szabadon választott órák
esetében.

A jelentkezést évente egy alkalommal módosítani lehet.
A módosítás időpontjai: 2018. 09.01- 09.07. vagy 2019.01.03- 01.11.






JELENTKEZÉSI LAP
emelt/közép szintű érettségire felkészítő foglalkozásra
Név:……………………………………

Jelenlegi osztály:………… (2017/18.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- (Nyek humán sp./fr. )

Választott foglalkozás a 2018-2019. 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 !/

Debrecen, 2018. április ….
………………………
tanuló

……………………
szülő

