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2 Mindenki kezdeményezhet diákkör alakítását, működtetheti azt (sport, természetjárás,
számítástechnika,

bélyeggyűjtés,

stb.)

az

igazgató

jóváhagyásával

és

a

Diákönkormányzat egyetértésével. A tagok maguk választják meg és állítják össze ezek
tematikáját, s állapítják meg működési rendjét.
3 A 7-10. évfolyamos, E osztályos tanulóknak egy délutáni tehetséggondozó foglalkozást
és egy délutáni rekreációs foglalkozást kell szabadon választani. A 11-12. évfolyam A,
B, E osztályos tanulóknak egy érettségire felkészítő foglalkozást kell szabadon
választani. Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó
jóváhagyását követően közzéteszi (hirdetőtáblán, titkárságon, honlapon) a tájékoztatót
azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. Az érettségi vizsgára
felkészítő tantárgyak esetén tájékoztatást ad a felkészítés szintjéről (közép, emelt) is. A
tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskolai
diákönkormányzat véleményét.
4 Az iskola minden év május 20-áig felméri, hogy a tanuló a következő tanítási évben
milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni. A tanulónak írásban kell
bejelentenie, ha 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. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a
választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola
igazgatójával. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével
módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő
gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a 14.
életévét eléri gyermekével közösen gyakorolja.
5 A választott tárgyra szeptember első hetében kell jelentkezni a szaktanárnál. A döntés
módosítására a tanév elején igazgatói engedéllyel van lehetőség szeptember 15-éig. A
vizsgatípusokról, a vizsgaszintekről részletes tájékoztatást a szaktanárok és az
osztályfőnökök adnak.

