
Tisztelt Szülők! 

A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium vezetősége és tantestülete az alábbiakban 

szeretné Önöket tájékoztatni a 2014/2015-ös tanévben választható emelt szintű 

érettségire felkészítő foglalkozásokról. A foglalkozások szervezése pedagógiai 

programunk, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13/A. §, 14. §. és 15. § alapján 

a következő elvek szerint történik. 

Az iskola szakmai javaslata, hogy az emelt szintű képzésre csak azok a tanulók 

jelentkezzenek, akik a 10. év végén az adott tantárgyból jó vagy jeles osztályzatot 

szereznek. Egy-egy csoport minimális létszáma a fenntartó által biztosított órakeret 

függvényében az adott tanév elején kerül meghatározásra. A tanév végi jegy az alap 

órákon és az emelt szintű csoportban végzett munka alapján (két tanár egyeztetése 

után) alakul ki. 

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 

végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig 

köteles azon részt venni. A foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell 

arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés 

jogkövetkezményeit tudomásul vette (ld. mellékelt jelentkezési lap). 

A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a 

tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott 

tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntését. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével 

módosíthatja választását. A módosításra való kérelmet a szülő írásban nyújtja be az 

erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 

A 2014/2015-ös tanévben választható tanórán kívüli foglalkozások a mellékelt 

táblázatban olvashatók. Kérjük, hogy a jelentkezéseket a tantárgy bekarikázásával 

tegyék meg, és aláírásukkal erősítsék meg azt. A leválasztott jelentkezési lapokat 2014. 

május 20-ig kérjük az iskolába visszajuttatni. 

2014. május 8.  

Gyallai Katalin 
igazgató 

JELENTKEZÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSRA 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 2014/2015-ös tanév 

Név, osztály : ………………………………………………. 

HÉTFŐ 1-2. óra KEDD 1-2. óra SZERDA 6-7. óra 

   
matematika 

Horváthné Tímár Ágnes 
matematika 

Ruffné Szakály Zs. 
informatika 

Puspán Ferenc 
   

fizika 
Gelencsér Jenő 

kémia 
Ábrahámné Csákányi Ildikó 

biológia 
Varga Zsuzsanna 

   
történelem 

Lieb Marianna 
földrajz 

Dr. Kerese Tibor 
történelem 

Svajda Józsefné 
   

latin 
Kovács Zsoltné  

földrajz angolul 
Varga Bálint 

magyar 
Vörösné Tóth 

Aranka 
   

angol 
Takács Péter 

történelem angolul 
Svajda Józsefné 

angol 
Pellérdi Nóra 

   
német 

Balatincz Beáta 
angol 

Türgyei Krisztina 
német 

Pappné Halbaksz 
Klára 

   
francia 

Kondorayné Németh Sz. 
német 

Jusztusz Erika 
francia 

Németh Marianna 
   

orosz 
Kordé Krisztina 

francia 
Kordé Krisztina 

 

   
Délutáni szervezésben, a csoporttal egyeztetet időpontban: 

 testnevelés (Simonné K. Z.) 

Minden sávból legfeljebb egy tantárgy választható, ezt kérjük bekarikázással jelölni! 

A sávokba tartozó tantárgyak, ill. a tantárgyakat oktató tanárok változása lehetséges. 

A választható foglalkozások szervezésével kapcsolatos tudnivalókat megismertem, a 
jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul veszem. 

2014. május 20. 

 ….……………………………………….……. ………………..……………………….. 
 (tanuló aláírása) (szülő aláírása) 

 


