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Kandó Kálmán Szakközépiskola

Az emelt szintű érettségire való felkészítésről
1. Jogszabályi alapok
I. Az emelt szintű érettségire való felkészülést és felkészítést jelenleg a következő
jogszabályok teszik lehetővé, illetve írják elő:
a) (a többször módosított) 1993. LXXIX. tv a közoktatásról
b) (a többször módosított) 100/1997. Korm. rendelet az érettségi vizsga
szabályzat
c) (a többször módosított) 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Az érettségi vizsga
részletes követelményeiről
d) (a többször módosított) 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet A kerettantervek
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

2. Hatálya
II. A felkészülés és felkészítés szabályozása személyi hatályában kiterjed
a) a Kandó Kálmán Szakközépiskola nappali tagozatos tanulóira,
b) az egyéb – pl. városi szintű, vagy iskolák közötti csoportszervezésben
létrejövő csoportok – emelt szintű képzést igénylő tanulóira,
c) a Kandó Kálmán Szakközépiskola emelt szintű képzésre felkészítő, az
intézmény állományában lévő, illetve az ezen képzésben résztvevő (óraadó,
helyettesítő) egyéb pedagógusra.
III. A felkészülés és felkészítés szabályozása időbeli hatályában kiterjed a 2003/2004es tanévtől kezdődően
a) a mindenkori 10. évfolyamokra,
b) záródik a 12., illetve a nyelvi előkészítőt követő 13. évfolyamon – a
2004/2005 tanévtől – az érettségi vizsgákkal
c) az emelt szintű képzésre felkészítő pedagógusokra mindaddig, amíg a
tantárgyfelosztás erre őket kötelezi.

3. Célja
IV. Az emelt szintű érettségire való felkészülés és felkészítés célja – az említett
jogszabályokkal egybehangzóan –
a) a tanulói érdeklődésnek leginkább megfelelő képzés nyújtása,
b) az átfogóbb, gyakorlatiasabb, kreatívabb tanulói teljesítmények elérése,
c) minél magasabb felsőfokú felvételi pontszám elérésének lehetőségét
biztosítani,
d) az eredményesebb tanulás a felsőoktatási intézményekben.

4. Alapelvek
V. Az érintett tanulóknak joguk van a Kandó Kálmán Szakközépiskolában
meghirdetett, bármely tantárgy emelt szintű képzésére jelentkezni, és azon részt venni.
Ennek a lehetőségnek csak a 1993. LXXIX. tv a közoktatásról 52.§-ban meghatározott
órakeretek szabnak határt. Ennek megfelelően összesen 4 óra emelt szintű képzésen
vehet részt.
VI. A Kandó Kálmán Szakközépiskola – a pedagógiai programjával összhangban – az
igényeket és a jelentkezési létszámokat is figyelembe véve, az alábbi tantárgyakból
hirdeti meg az emelt szintű érettségire való felkészítést: a kötelező érettségi
tantárgyak, azaz magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv,

német nyelv, valamint fizika, informatika, igény esetén más tantárgyakból is, pl.
elektronikai alapismeretek.
VII. Emelt szintű képzést csak abból a tantárgyból indítunk, ahol a jelentkező tanulók
létszáma eléri a 12 főt. A 12 főt el nem érő jelentkezés esetén az adott tantárgyból
városi szintű egyeztetést követően indulhat – valamely más középfokú oktatási
intézményben – esetleg emelt szintű képzés, amelyen a tanuló részt vehet.
VIII. A tanulónak nem kötelező az emelt szintű érettségi vizsga letétele még akkor
sem, ha az érettségi vizsgát megelőzően az adott tantárgyból emelt szintű képzésben
vett részt, és a képzés követelményeit teljesítette. Az a tanuló, aki egy adott
tantárgyból nem vesz részt emelt szintű képzésen, tehet érettségi vizsgát emelt szinten.
IX. Ha a tanuló – kérelmére – felvételt nyer a szabadon választott tanítási órákra, a
tanítási év végéig, illetve, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra
befejezéséig köteles azon részt venni (még akkor is, ha a tantárgy emelt szintű képzése
más intézményben folyik)
X. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás,
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező
tanítási órát. A szülőnek és a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul
vette.

5. Az emelt szintű képzésre való jelentkezés rendje
XI. Az emelt szintű érettségi vizsgára készítő tantárgyra a jelentkezés általános részeit
az 1/I/a,b,c pontokban felsorolt jogszabályok tartalmazzák. További szabályozást
tartalmaz a iskolánk szervezeti és működési szabályzata (5.9.4)., illetve a házirendje
(2.2.3., 2.2.4. ).
XII. A jelentkezés előtt a 10. évfolyam osztályfőnökei tájékoztatják a tanulókat, illetve
a választást megelőző szülői értekezleteken a szülőket a választási lehetőségekről, a
választás módjáról és következményeiről.
XIII. Az iskola minden tanév március 15-éig nyilvánosságra hozza és meghirdeti a
következő tanévben indítandó emelt szintű képzésű tantárgyak névsorát. A névsor
lehetőség szerint tartalmazza az adott tantárgyat tanító tanár névét.
XIV. A tanuló az adott tanév április 25-ig nyilatkozik osztályfőnökének az általa
választott képzésekről. A tanuló által kettő, maximum három tantárgy jelölhető meg.
Az osztályfőnök az összesített választást április 30-ig leadja a tanulmányi
igazgatóhelyettesnek, aki összesíti az évfolyam szintű választást. Ez a dokumentum
egyik alapja az elkészítendő tantárgyfelosztásnak
Ha a jelentkezők száma lehetővé teszi csoport indítását, az induló csoportok tanulói a
választott tantárgyaknak megfelelően kitöltik és aláírják a nyilatkozatot (1. számú
mellékletet), amelyet a szülő is aláír. Ezzel együtt az iskola írásban is tájékoztatja őket
a választás következményeiről.
Ha a jelentkezők száma nem teszi lehetővé csoport indítását, az érintett tanulóknak
még lehetőségük van olyan másik tantárgyat választani, amiből van induló csoport, és
erről – ez előzőekben leírtak szerint – nyilatkozni.
XV. A tanuló május 20-ig módosíthatja választott elképzeléseit, de ezt követően nincs
lehetősége további módosításra, tehát választásának megfelelően kezdi el a 11., illetve
a nyelvi előkészítőt követő 12. évfolyamon a tanulmányait; a választása egy tanévre
szól. Ezt követően a tanuló csak az igazgató külön engedélyével módosíthatja
választását.
XVI. A tanuló a 11., illetve a nyelvi előkészítőt követő 12. évfolyamon május 20-ig
jelezheti, hogy más tantárgy emelt szintű képzésén kíván részt venni. A tanulónak,
illetve kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a

következő tanítási évben nem kíván részt venni az előzőleg szabadon választott
tanítási órán. A kérést a tanulmányi igazgatóhelyettesnek kell beadni.

6. Az emelt szintű képzés működési rendje
XVII. A Kandó Kálmán Szakközépiskola által meghirdethető tantárgyak emelt szintű
képzéseinek óraszámait a következő táblázat tartalmazza:
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Matematika
Fizika
Informatika
Elektronikai alapismeretek

11. évfolyam
4 + 2 óra
2 + 2 óra
4 + 2 óra
4 + 2 óra
3 + 2 óra
3 + 2 óra
+ 2 óra
3 + 2 óra

12. évfolyam
4 + 2 óra
3 + 2 óra
4 + 2 óra
4 + 2 óra
3 + 2 óra
3 + 2 óra
+ 2 óra
3 + 2 óra

Megjegyzés: A nyelvi előkészítőt követő osztályok nyelvi alapóráinak száma 1-el több
mindkét évfolyamon.
SZMSZ 3.8. szerint „Informatikából (közismereti) az informatika szakmacsoportban
tanulók 11. osztály végére teljesítik a helyi tanterv és az érettségi követelményét. (nem
kell osztályozó vizsga az ezt követő őszi vizsgaidőszakban jelentkezőnek, de a 11.
osztály vége előtti tavaszi vizsgára jelentkezésnél igen).”
XVIII. Az iskola a képzést lehetőség szerint úgy szervezi, hogy az adott emelt szintű
képzést biztosító tantárgy órái egy óratervi egységet alkossanak. Ha a csoportok
kialakítása, vagy a tantárgyfelosztás ezt nem teszi lehetővé, a képzést az
alapóraszámon felül külön biztosított heti 2 többletórával kívánjuk biztosítani.
XIX. Azokból a tantárgyakból, amelyekből az emelt szintű képzés alapóra és plusz óra
formájában valósul meg, a tanuló csak egy érdemjegyet kap, amelyet a két szaktanár
együttesen – a 11/1994. MKM rendelet 70.§-a előírásai alapján - állapít meg.
SZMSZ 5.9.4. szerint „Az emelt szintű képzésben részesülő tanulók félévi és év végi
érdemjegyét a középszinten és az emelt szinten szerzett osztályzatok átlaga adja meg.
Ha az érdemjegy egyértelműen nem állapítható meg, akkor az emelt szinten elért
érdemjegy súlyozottan számít. Bármelyik szint elégtelen osztályzata esetén a végső
jegy is elégtelen.”
XX. Az emelt szintű képzés dokumentációja. (Érvényes a 2009/2010-es tanévtől.)
A tanítási óra tartalmát a szaktanár az osztálynapló haladási részében (külön
oszlopban) a szokásos módon rögzíti. Ugyanez vonatkozik a tanulói hiányzások
vezetésére.
Ha a csoport több osztály tanulóiból alakult, a tanítási óra tartalmát csak egy naplóban
kell vezetni, melyet a tanévkezdéskor az igazgató jelöl ki. Ezt a többi naplóban jegyzet
formájában jelezni kell. A hiányzás vezetése változatlan módon történik.
XXI. Az emelt szintű képzés tanuló csoportjainak kialakításakor figyelembe vesszük
az alábbiakat.

Bármely tantárgy esetén a legkisebb létszámú csoport 12 főnél nem lehet kevesebb. A
12 főnél kisebb létszámú jelentkezés esetén – hacsak más középfokú intézménnyel
közösen a képzés létre nem jön – csoport, illetve képzés az adott tantárgyból nem
indul.
A 12. évfolyam indulásakor újra szervezhetjük a csoportokat azonos tudásszintek
alapján, ha azzal az érintett csoportok és szaktanáraik egyetértenek.

6. Az emelt szintű képzésről történő kilépés
XXII. A tanuló által az adott tanév május 20-ig történő választása legalább egy tanévre
szól.
XXIII. Az emelt szintű képzésről a szaktanár a tanulót tanév közben is eltanácsolhatja,
ha a következő feltételek mindegyike teljesül:
a) a tanulói teljesítmény jelentősen elmarad a követelményektől, vagy
fegyelmezetlen magatartást tanúsít,
b) a szaktanár a tanuló eredményes munkavégzését kétségesnek ítéli,
c) a szaktanár a szülőket tájékoztatta a tanuló megítéléséről,
d) a szülők hozzájárulnak az emelt szintű képzésről való eltanácsoláshoz.
XXIV. A tanuló a 12. évfolyamra lemondhatja a korábban vállalt emelt szintű
képzését, ha az előző tanév május 20-ig írásban jelzi azt a tanulmányi
igazgatóhelyettesnél. A tanulói lemondáshoz szülői ellenjegyzés kell.

7. Egyéb szabályok
XXV. Ez a szabályozás 2009. február 1-től érvényes.
XXVI. A fenti szabályozást – nevelőtestületi elfogadását követően – a honlapon kell
nyilvánosságra hozni.
XXVII. Az 1./I. jogszabályok változása, vagy egyéb jogszabályok hatályba lépése a
fenti szabályozást módosíthatja, illetve a jogszabályi változásokhoz a szabályozást
módosítani kell.
Miskolc, 2009. február 1.
Baghyné Urbán Ilona
igazgató

1. számú melléklet

Nyilatkozat
A ………... tanévben az alapóraszámon felül heti 2 órában az alábbi tantárgyakat szeretném
tanulni. (Választott: + )
Tudomásul veszem, hogy választásom a teljes tanévre szól.
… osztály
NÉV

magyar

történelem

matematika

nyelv

fizika

informatika

elektronika

tanár

tanár

tanár

tanár

tanár

tanár

tanár

Tanuló
aláírása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Miskolc, ...

……………………………
osztályfőnök

2. számú melléklet

Tájékoztató
Intézményünkben lehetőség van emeltszintű oktatás igénybevételére a kötelező érettségi
tantárgyakból, valamint fizika, informatika és elektronikai alapismeretek tantárgyakból.
Ha a tanuló – kérelmére – felvételt nyer a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év
végéig, illetve, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig
köteles azon részt venni.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
szülőnek, továbbá ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a tanulónak írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés
jogkövetkezményeit tudomásul vette.
A tanulónak, illetve kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
következő tanítási évben nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, illetve
jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.
A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntését. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását.

Nyilatkozat
Alulírott ……………………………(név, osztály) tanuló nyilatkozom, hogy a 2008/2009.
tanévben emelt szinten a következő tantárgyakat tanulom:
1. …………………….
2. …………………….
A szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul
vettem.
Tudomásul veszem, hogy jelen választásom 1 tanévre szól.
Kelt,…………………………..
……………………………………….
Tanuló
Gyermekem választásával egyet értek:
……………………………………….
Szülő

