
 
 

 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

AZ ÓZDI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM, 
SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUMBAN  

A 2019/2020-AS TANÉVBEN SZABADON 
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAKRÓL, 

FOGLALKOZÁSOKRÓL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A tanulók tantárgyválasztásának kereteit a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13. §, 14. § 

és 15.§-a szabályozza részletesen. A tájékoztató megalkotásánál figyelembe vettük az 

intézményi dokumentumokban található szabályozást is. 

 

Az iskola helyi tantervében szereplő óratervek szabadon szervezhető óráin való tanulói 

részvételhez, a szülő az egyes osztályokba való jelentkezéssel hozzájárul, és tudomásul 

veszi az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket, mivel az osztály jellegének megfelelő 

emelt szintű képzés csak így biztosítható.  

 

A foglalkozások indításáról – a tanulócsoportok létszámának és az iskolai órakeretet 

figyelembe véve – az intézményvezető dönt.  

 

A szabadon szervezhető illetve választható tanórákat az értékelés és minősítés, a 

mulasztás továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha 

kötelező tanórai foglalkozás lenne.  

 

Iskolánk az óratervben szereplő tantárgyak mindegyikéből felkészít a középszintű 

érettségi vizsgára. A vizsgára történő jelentkezés feltétele a helyi tantervben szereplő 

követelmények teljesítése, az adott tantárgy lezárása. Az osztályzatot osztályozó vizsgán 

is megszerezhetik a tanulók.  

 

A 11-12. évfolyamos tanulóink megválaszthatják az érettségire felkészülés szintjét is.  

 

Iskolánk valamennyi kötelező érettségi tárgyból biztosítja az emelt szintű érettségi 

vizsgára történő felkészülést, de csak abban az esetben, ha a tanuló már a 11. évfolyamban 

ezt a szintet választotta, s választását nem módosította.  

 

Kellő számú jelentkező esetén valamennyi az iskolában tanított tantárgyból meghirdetjük 

az emelt szintű érettségire felkészítő képzéseket. 

 

A tanulónak jogában áll korábbi döntését megváltoztatni, s középszintű érettségi vizsgát 

tenni, azonban az iskola nem tudja biztosítani az emelt szintű érettségi vizsgára történő 



felkészülést abban az esetben, ha a tanuló két tanéven keresztül nem vett részt az erre 

felkészítő foglalkozásokon.  

 

Az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokra való jelentkezésről – 

amelyek tanulói órakeretét az évfolyamok szabadon választható órái biztosítják – az 

érintettek osztályfőnökeiktől és az igazgatóhelyettestől kapnak tájékoztatást.  

 

Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat évfolyam szinten szervezzük, 

azokra a 11. és 12. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek.  

 

Azok a diákok, akik a valamelyik tantárgyat emelt szinten tanulják csak olyan emelt szintű 

érettségire felkészítő foglalkozásra jelentkezhetnek, amely tantárgyak óraszáma nem éri 

el az emelt szintű képzés óraszámát.  

 

A foglalkozásokat tartó pedagógust – rendkívüli esetet kivéve – az évfolyamon az adott 

tantárgyat tanító kollégák közül választjuk ki a beérkező tanulói jelentkezések alapján. A 

választás elsődleges szempontja az, hogy az a pedagógus tartja a foglalkozást, akinek a 

legtöbb tanítványa van a csoportban.  

 

A tanév folyamán szakköri jelentkezésre is lehetőséget biztosítunk. A szakkörökre 2019 

szeptemberében lehet jelentkezni a meghirdetés függvényében. A szakkör akkor 

indítható, ha legalább 15 jelentkező kéri azt. A szakköri jelentkezés egy tanévre szól.  

 

Önképzőkör szervezhető legalább 15 érdeklődő esetén. Az önképzőkörök a művészetek, 

a természettudományok és a technika területén teszik lehetővé a kiemelkedő 

képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás melletti tehetséggondozását.  

 

Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Hetente kétszer 

45 perces foglalkozást tartanak. Az énekkarba való jelentkezés önkéntes, a felvételről a 

kórusvezető dönt. Az énekkarból való kimaradást a szülő írásban, a kilépés indoklásával 

kérheti a szakos kollégától.  

 



A diáksportkör a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére alakul meg. A szakosztály munkájába minden tanuló bekapcsolódhat. 

A foglalkozásokat az intézmény testnevelői tartják: Nagy Andrea, Németh Brigitta és 

Halász Roland.  

 

A tanulók edzettségének biztosítása céljából az iskolai sportkör házi bajnokságokat 

szervez. A házi bajnokságon részt vehet minden olyan tanuló, aki az iskolai sportkör 

foglalkozásait rendszeresen látogatja.  

 

A tanulók alapképességének fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás céljából korrepetálásokat szervezünk. Korrepetáló csoport legalább öt 

fővel indítható és ugyanaz a tanuló legfeljebb heti 3 órában vehet részt ilyen jellegű 

foglalkozáson: a korrepetálásokat a következő tanévre magyar nyelvből, matematikából 

hirdetjük meg. A foglalkozásokat az osztályban tanító szaktanárok tartják.  

 

Azokból a tantárgyakból, amelyeket a tanulók nem tanulnak negyedik osztályban, 

érettségi előkészítő szervezhető. A foglalkozások száma nem haladhatja meg a heti 1 

órát. A felkészítő csoportokat nem lehet osztályonként szervezni, több csoport indítására 

csak 15-nél magasabb létszám esetén van lehetőség.  

 

A meghirdetett foglalkozásokra a tanuló 2018. május végéig jelentkezhet. 

 

Ózdon, 2019. április 15-én.  

 

 

Tuza Ottó  

  igazgató 


