Tájékoztató választható tárgyakról, valamint érettségi felkészítésről
Választható tárgyak:
Iskolánk szakgimnáziumi helyi tantervében 11. évfolyamtól heti 2 óra kötelezően
választható tantárgy található. A tanulók informatika, egyéb választható érettségi tantárgy
(biológia, fizika) vagy szakmai tárgyak közül választhatnak. Szakmai tárgy választása esetén
az alábbi tantárgyak óraszáma növekszik 1-1 órával: 11. évfolyamon erőgépek és
munkagépek szakmai gyakorlat 1-1 óra, 12. évfolyamon pedig munkagépek és
mezőgazdasági ismeretek 1-1 óra. A tanulók a választásról nyilatkozatot töltenek ki:

NYILATKOZAT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAKRÓL
Név:……………………………………..

Osztály: …………………..

A 2018-2019-es tanévben a pedagógiai program helyi tantervében megjelölt kötelezően
választható tárgyai közül az alábbit választom:
(Egy lehetőség választható a felsorolásból, amit X-el jelöljön meg.)
-

Informatika (2 óra): ……………………………
Biológia (2 óra):………………………………….
Fizika (2 óra): …………………………………..
Szakmai tárgy: …………………………………

Dátum:
……………………….

………………………..

tanuló

szülő

Kötelezően választható tárgyak:
Tantárgy
Informatika

Óraszám/hét
2

Biológia
Fizika
Munkagépek
szakmai gyakorlat
Erőgépek szakmai
gyakorlat

2
2
1
1

Pedagógus
Némethné Csomós
Mónika
Kránitz Eszter
Varga László
Pénzes Tamás, Giczi
Artúr
Erdősi István, Festő
László

Szakközépiskolai képzés esetén nincs szabadon választható tárgy a helyi tantervben, a
szabadon felhasználható órakeretet az óratervben szereplő tárgyak magasabb óraszámban való
oktatására, érettségire való alaposabb felkészítésre használjuk fel. A szakközépiskolai
osztályokban az informatika (9. évfolyamon), és a matematika (11. évfolyamon) tárgy lett
szabadon választandó kötelező tárgy. A 12-13. évfolyamokon a szabad időkeretet szintén a
kötelező érettségi tárgyak oktatására fordítottuk.

Érettségi felkészítés:
A 2018/19-es tanévben a mezőgazdasági gépész ágazatban, valamint a szakközépiskolában
készülnek a tanulók az érettségi vizsgára. A pedagógiai programnak megfelelően előzetes
felmérést végeztünk az érintett tanulók körében, hogy mely tantárgyakból, milyen szinten
kívánnak érettségi felkészítésen részt venni. Az előzetes információk szerint az érintettek
közül csupán 3 tanuló érdeklődik az emelt felkészítés iránt. (1 tanuló történelemből, 1 fő
angolból, 1 fő pedig mezőgazdasági gépész ismeretekből). A legtöbben középszinten
szeretnének felkészülni az érettségire.
A gépész ágazatban tanulók közül az ágazatnak megfelelő érettségi tárgy mellett hatodikként
informatikát jelöltek meg a tanulók. A pedagógiai program szerint felkészítést biztosítunk
közép szinten biológiából és fizikából. Ez utóbbi tárgyból emelt szinten is készülhetnek a
tanulók. A szakközépiskolában előzetesen informatikából jelezte érettségi szándékát néhány
tanuló a 4 kötelező tárgy mellett, így ebből a tárgyból szeretnének középszintre felkészítést.
Kötelező érettségi tárgyak óraszámai és felkészítői közép szinten:
Tantárgy

Szint

Óraszám/hét
11. A
13.F
4
8

Magyar nyel és
irodalom
Matematika

Közép szint
Közép szint

3

7

Történelem

Közép szint

3

5

Angol nyelv
Német nyelv

Közép szint
Közép szint

4
4

7

Mezőgazdasági gépész
ismeretek

Közép szint

5

-

Pedagógus
12. A
13. F
Péntek
Ress-Vados
Gizella Mária
Erika
Varga László
Kránitz
Eszter
Pavlóczki
Pavlóczki
Béla
Béla
Varga Eszter
Molnár
Szalókiné
Marcell
Ács Viktória
Perlaki
Sándor

Az előzetes információk alapján a kötelező és az ágazati érettségi tárgyakon kívül az
alábbi tantárgyakból lehet érettségi felkészítésre jelentkezni, a táblázatban megjelölt
szinten.
Tantárgy

Szint

Óraszám/hét

Pedagógus

Némethné Csomós
Mónika
Biológia
Középszint
1
Kránitz Eszter
Fizika
Középszint
1
Varga László
Fizika
Emelt szint
2
Varga László
Informatika, biológia vagy fizika választása esetén a tanulók a kötelezően választható keret
terhére plusz 2 órában is tanulják a tárgyat.
A felkészítés legalább 8 tanuló jelentkezése esetén indul.
A fenti táblázatban megjelölt foglalkozásokat pedig a finanszírozott időkeret terhére
tervezzük.
Informatika

Középszint

1

Emeltszintű felkészítés kötelező tárgyakból megfelelő számú jelentkezés esetén:
Tantárgy

Szint

Óraszám/hét

Pedagógus

Magyar nyelv és
irodalom

Emelt szint

2

Matematika
Történelem
Angol/Német nyelv
Mezőgazdasági gépész
ismeretek

Emelt szint
Emelt szint
Emelt szint
Emelt szint

2
2
2
2

Péntek Gizella
Mária, Ress-Vados
Erika
Varga László
Pavlóczki Béla
Varga Eszter
Perlaki Sándor

A felkészítés legalább 8 tanuló jelentkezése esetén indul.
A foglalkozásokat a finanszírozott időkeret terhére tervezzük.

A jelentkezéshez a tanulóknak az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni:
Mezőgazdasági gépésztechnikus, ágazati képzésben
NYILATKOZAT
Név:……………………………………..

Osztály: …………………..

A 2018-2019-es tanévben a következő érettségi tantárgyakból az alábbiakban megjelölt
szinten kívánok felkészítésben részt venni.

Kötelező

Választható

Tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Mezőgazdasági
gépész ismeretek
Informatika
Biológia
Fizika

Középszint

Emelt szint

Dátum:
………………………….
tanuló

……………………………
szülő

Szakközépiskolában:
NYILATKOZAT
Név:……………………………………..

Osztály: …………………..

A 2018-2019-es tanévben a következő érettségi tantárgyakból az alábbiakban megjelölt
szinten kívánok felkészítésben részt venni.
Tantárgy
Magyar nyelv
irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Informatika

Kötelező

Választható

Középszint

Emelt szint

és

Dátum:
………………………….
tanuló

……………………………
szülő

A tájékoztatót és a nyilatkozatot az iskola honlapján is közzé tesszük.
A következő tanévben a 12. évfolyamon tanuló gépészek a kötelező tárgyak mellett folytatják
a megkezdett felkészülést informatikából középszinten, emelt szinten pedig történelemből. Az
informatikát továbbra is Némethné Csomós Mónika, a történelmet Pavlóczki Béla oktatja
ebben a csoportban heti 2-2 órában.

A javaslatot a szülői közösség és a diákönkormányzat megismerte, és azzal egyetértett.

Csorna, 2018. április 4.

Perlaki Sándor
igazgató

