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A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM FAKULTÁCIÓS RENDSZERE
ALAPELVEK
Pedagógiai programunkban az alábbiak szerint határoztuk meg a fakultációs rendszer feladatát:
„Nagy jelentıséget tulajdonítunk annak, hogy diákjaink dönthessenek képzésük egyes részeirıl,
tehát megválaszthassák (és megváltoztathassák) tárgyaik egy részét. E célt a választható
(„fakultációs”) tárgyak szolgálják, amelyek – a hatévfolyamos képzés keretében – elıször a 9.
évfolyamban jelennek meg. A fakultáció lehetıséget teremt egyfajta iskolán belüli átjárhatóság,
irányváltás megteremtésére is. Természetesen – különösen a 11-12. évfolyamon – az egymást
követı tanévekben más és más tantárgyak oktatására fog sor kerülni, hiszen itt jelentıs szerephez
jut a diákok választása, a feltehetıen változó igény-rendszer.
11-12. évfolyamon:
Emelt szintő (felvételi) „szakirányban”:
A szakirány feladata a kétszintő érettségi vizsga emelt szintjére, a felsıfokú tanulmányokra
való felkészítés. Nem titkolt célunk a diáknak, szülınek egyaránt nagy terhet jelentı „külsı”
elıkészítık kiváltása. A fakultációk tananyagának összeállításánál az emelt szintő érettségi
követelményeket vettük figyelembe.
Gyakorlati (munkába állást elısegítı) „szakirányban”:
A szakirány célja – a Közoktatási törvény értelmében – a diákok munkába állásának
elısegítése, a szakmai képzés elıkészítése. Az aktuális, adott évben érvényes fakultációs
kínálatot – a munkaerıpiac változásait figyelembe véve – a tanulói igények alapján alakítjuk
ki. E körbe tartozónak tekinthetıek jelenlegi kínálatunkból például az informatikai, gazdasági
fakultációk.
Érettségi felkészítı:
Bizonyos tárgyak esetében szükséges külön érettségi felkészítı fakultációk mőködtetése.
Indokolt ez a 10. évfolyamon záruló, illetve gyakorlati kiegészítést feltételezı tárgyak (pl.
földrajz, informatika, fizika, biológia, kémia), vagy az alacsony óraszámú tárgyak (ének-zene,
vizuális ismeretek, stb.) esetében.”

SZABÁLYOK
A fakultációs rendszer mőködésének alapvetı szabályait a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet, az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, továbbá gimnáziumunk
Házirendje rögzíti.
Közös szabályok
1, A választás önkéntes.
2, A következı tanévre érvényes fakultációs kínálatot a munkaközösségek írásbeli javaslatai alapján
a Szakmai Vezetıség állítja össze.
3, A tanulók minden év április 15-éig (a munkaközösségek írásbeli javaslatai alapján elkészített)
írásos tájékoztatót kapnak a meghirdetett fakultációk céljáról, tematikájáról, követelményeirıl.
A fakultációs tájékoztatóban kell meghatározni azokat a tárgyakat, amelyekbıl közepesnél jobb
érdemjegy csak önálló dolgozat, pályamunka elkészítésével kapható. Ezek témáját, elbírálási
követelményeit a szaktanárnak minden év februárjának végéig nyilvánosságra kell hoznia.
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4, A fakultációra való jelentkezés írásban, tanulói és szülıi aláírással történik, legkésıbb május 20áig. (Az alacsony létszám miatt nem induló fakultációkra jelentkezett tanulók a szorgalmi
idıszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.)
5, Ha a tanulót – kérelmére – felvették a fakultációs tanítási órára, a tanítási év végéig köteles
azon részt venni. A fakultációs tanórai foglalkozást az értékelés és minısítés, a mulasztás,
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelezı tanítási
órát.
6, A fakultáción résztvevı tanuló teljesítményét év közben rendszeresen érdemjeggyel, félévkor
és a év végén osztályzattal értékelni kell. Azon tárgyak esetében, melyeket a tanuló kötelezı
(alap) órákon és fakultációban is tanul, egyetlen osztályzat kerül az osztálynaplóba és a
bizonyítványba. Ezt az osztályzatot az alapórai és a fakultációs osztályzat óraszámok szerint
súlyozott átlagából kiindulva a két tanár közösen állapítja meg. Vitás esetben az osztályozókonferencia dönt. Ha valamelyik osztályzat elégtelen, a végsı (összesített) osztályzat
elégségesnél nem lehet jobb.
9.-10. évfolyam („kisfakultáció”)
1, A fakultáció fı feladata a „kedvcsinálás” a tantárgyhoz; a „nagyfakultáció” elıkészítése,
megalapozása.
2, A fakultációs választás lehetıségével a hat- és ötévfolyamos képzésben résztvevı osztályok tanulói
élhetnek.
3, A fakultációs tárgyak egy tanéves tematikával kerülnek meghirdetésre.
4, A fakultációs tárgyak heti óraszáma: 1. Az oktatás kéthetente 2 órában történik.
5, Egy tanuló legfeljebb két tárgyat választhat. A választás a tanév folyamán nem módosítható.
11.-12. évfolyam („nagyfakultáció”)
1,
2,
3,
4,
5,
6,

A fakultáció fı feladata az érettségi- és/vagy a felvételi vizsgára való felkészítés.
A fakultációs választás lehetıségével minden tanuló élhet.
A fakultációs tárgyak két tanéves tematikával kerülnek meghirdetésre.
A fakultációs tárgyak heti óraszáma: 2-4.
Egy tanuló legfeljebb két tárgyat választhat.
A választás a 11. évfolyam végén módosítható. Fakultációváltoztatás iránti kérvény a
bizonyítványosztást követı nyolcadik napon belül adható be. Ez a megszerzett osztályzatot
nem érinti.
7, Új fakultáció felvétele esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie a megelızı szakasz
tananyagából.
8, Egyes (kisebb létszámú) fakultációs csoportok – szükség esetén, a kerületi középiskolák egymás
közötti megállapodás alapján – más intézményben kerülnek megszervezésre.

Budapest, 2005. április 7.

A Leövey Klára Gimnázium
Szakmai Vezetısége
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