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Kanizsai Dorottya Gimnázium 
 

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) 2011. CXC. tv a nemzeti köznevelésről 

b) 100/1997. Korm. rendelet az érettségi vizsga-szabályzatának kiadásáról 

c) 20/2012. EMMI rendelet 

d) az érettségi vizsga követelményeit tartalmazó egyéb jogszabályok 

 

 

 

2. Hatálya 
 

 

II. A felkészülés és felkészítés szabályozása személyi hatályában kiterjed 

a) a Kanizsai Dorottya Gimnázium (továbbiakban: Gimnázium) nappali 

tagozatos tanulóira 

b) az egyéb – pl. városi szintű, vagy iskolák közötti csoportszervezésben 

létrejövő csoportok – emelt szintű képzést igénylő tanulóira 

c) a Gimnáziumban emelt szintű képzésre felkészítő, a Gimnázium 

állományában, illetve az ezen képzésben résztvevő (óraadó, helyettesítő) 

egyéb pedagógusra. 

III. A felkészülés és felkészítés szabályozása időbeli hatályában kiterjed a 2013/2014-es 

tanévtől kezdődően 

a) a mindenkori 10. évfolyamokra 

b) záródik a 12. évfolyamon az érettségi vizsgákkal 

c) a Gimnáziumban emelt szintű képzésre felkészítő, a Gimnázium 

állományában, illetve az ezen képzésben résztvevő (óraadó, helyettesítő) 

egyéb pedagógusra 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) az egyetemi, főiskolai felvételi vizsgák kiváltása a középfokú képzés, 

valamint az érettségi vizsgákon elért teljesítményekkel 

d) az eredményesebb tanulás a felsőoktatási intézményekben 
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4. Alapelvek 
 

V. Az érintett tanulóknak joguk van a Gimnáziumban meghirdetett bármely tantárgy 

emelt szintű képzésére jelentkezni, és azon részt venni. Ennek a lehetőségnek csak a 

2011. CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott órakeretek 

szabnak határt. Ennek megfelelően összesen 4 (6) óra emelt szintű képzésen vehet 

részt. 

VI. A Gimnázium – a pedagógiai programjával összhangban – az igényeket és a 

jelentkezési létszámokat figyelembe véve, minden, az iskolában tanított tantárgyból 

meghirdeti emelt szintű érettségire való felkészítést. 

VII. Emelt szintű képzést csak abból a tantárgyból indít a Gimnázium, ahol a jelentkező 

tanulók létszáma eléri a 6 főt. A 6 főt el nem érő jelentkezés esetén az adott 

tantárgyból városi szintű egyeztetést követően – valamely más középfokú oktatási 

intézményben – indulhat 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. 

IX. Az a tanuló, aki egy adott tantárgyból nem vesz részt emelt szintű képzésen, tehet 

érettségi vizsgát emelt szinten. 

X. A tanulónak – jelentkezése esetén – kötelező az általa választott emelt szintű 

érettségi vizsgára készítő tantárgy óráin részt venni, még akkor is, ha a tantárgy 

emelt szintű képzése más intézményben folyik. 

 

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 Gimnázium szervezeti és működési szabályzata. 

XII. A jelentkezés előtt a 10. évfolyam osztályfőnökei tájékoztatják a tanulókat, illetve a 

választást megelőző szülői értekezleteken a szülőket a választási lehetőségekről, és a 

választás módjáról. 

XIII. Gimnázium 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. Az osztályfőnök az összesített választást április 30-ig leadja a 

tanulmányi igazgatóhelyettesnek, aki összesíti az évfolyam szintű választást. Ez a 

dokumentum egyik alapja a Gimnázium által elkészítendő tantárgyfelosztásnak. 

XV. A tanuló május 20-ig módosíthatja választott elképzeléseit, de ezt követően nincs 

módjában további módosításra, tehát választásának megfelelően kezdi el a 11. 

évfolyamon a tanulmányait; a választása egy tanévre szól. A választott 

tantárgyaknak megfelelően kitölti és aláírja a mellékletet, amelyet a szülő is 

ellenjegyez. 

XVI. A 11. évfolyamos tanuló ugyancsak május 20-ig jelezheti, ha valamely emelt szintű 

tantárgyat a következő tanévtől nem kíván tanulni, illetve ha más tantárgy emelt 

szintű képzésén kíván részt venni. A kérést a tanulmányi igazgatóhelyettesnek kell 

beadni, szülői ellenjegyzéssel.  

XVII. A Gimnázium által meghirdethető tantárgyak emelt szintű képzéseinek óraszámait 

a) a következő táblázat tartalmazza: 
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Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 2 óra 2 óra 

Történelem 2 óra 2 óra 

I. idegen nyelv 5 óra 5 óra 

II. idegen nyelv 5 óra 5 óra 

Matematika 5 óra 6 óra 

Fizika 2 óra 2 óra 

Biológia 2 óra 2 óra 

Kémia 2 óra 2 óra 

Földrajz 2 óra 2 óra 

Informatika 2 óra 2 óra 

Informatika II. 4 óra 4 óra 

Testnevelés 2 óra 2 óra 

Ének-zene 2 óra 2 óra 

Rajz 2 óra 2 óra 

 

b) úgy szervezi a Gimnázium, hogy matematikából és idegen nyelvekből az adott 

emelt szintű képzést biztosító tantárgy órái egy óratervi egységet alkossanak. A 

többi tantárgy esetén a szakos tanári létszám, valamint a tanterem hiány miatt 

erre nincs mód. Idegen nyelvekből a tanuló beiskolázásakor választott emelt 

nyelvből a képzés továbbra is emelt szinten marad. 

c) Az emelt szintű képzés tömbjei a következő képpen alakulnak: 

 

E1 E2 E3 

magyar nyelv és 

irodalom 

történelem kémia 

matematika biológia fizika 

földrajz informatika ének 

  rajz 

  testnevelés 

 

XVIII. 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 állapít meg. 

 

XIX. Az emelt szintű képzés tanuló csoportjainak kialakításakor figyelembe vesszük: 

a) hogy bármely tantárgy esetén a legkisebb létszámú csoport 6 főnél nem lehet 

kevesebb. A 6 főnél kisebb létszámú jelentkezés esetén – hacsak más középfokú 

intézménnyel közösen a képzés létre nem jön – csoport, illetve képzés az adott 

tantárgyból nem indul. 

b) hogy a 12. évfolyam indulásakor – szükség esetén – újra szervezzük a 

csoportokat azonos tudásszintek alapján, ha azzal az érintett csoportok és 

szaktanáraik egyetértenek. 

 

6. Az emelt szintű képzésről történő kilépés 
 

XX. A tanuló által az adott tanév május 20-ig történő választása legalább egy tanévre 

szól. 
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XXI. Az emelt szintű képzésről a szaktanár a tanulót tanév közben – félévkor – 

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. 

A tanuló eltanácsolás esetén köteles az osztályában az adott tantárgyat alapórában 

tanulni, kivéve, ha a tantárgy az adott évfolyamon már nem szerepel a pedagógiai 

program tantervi részében. 

XXII. 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 
 

XXIII. Ez a szabályozás 2016. február 1-től érvényes. 

XXIV. A fenti szabályozást – nevelőtestületi elfogadását követően – a Gimnázium 

Házirendjében kell nyilvánosságra hozni. 

XXV. Az 1./I./a,b,c,d jogszabályok változása, vagy egyéb jogszabályok hatályba lépése a 

fenti szabályozást módosíthatja, illetve a jogszabályi változásokhoz a szabályozást 

módosítani kell. 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2015. december 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 Módos Tibor 

 igazgató 
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Melléklet 

 

 

Alulírott ……………………………………(név, osztály) tanuló nyilatkozom, hogy a 

20../20... tanévben emelt szinten a következő tantárgyakat tanulom: 

 

1. …………………..nyelv 

2. ……………………. 

3. …………………….. 

 

Tudomásul veszem, hogy jelen választásom 1 tanévre szól. 

 

Kelt,………………………………………. 

 

 ……………………………………… 

 Tanuló 

 

Gyermekem választásával egyet értek: 

 

 

 ……………………………………..  

 Szülő 

 


