
Kedves Tanulónk! 
 
A szakképzési törvény értelmében intézményünkben az oktatás a Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai programja  
alapján történik.  A 11. évfolyamon a kötelező órák száma informatika szakon 33, irodai titkár szakon 36, közgazdaság 
szakon 35 óra. A kötelező tanórák mellé – a törvény szabályozása szerint - legfeljebb heti +4 óra választható. 
 
A szabadon választott tantárgyakat emelt és középszinten hirdetjük meg. A tanulók az igényüknek és továbbtanulási 
szándékuknak megfelelően döntik el, hogy a felkínált lehetőségekből milyen tárgyakat és milyen szinten szeretnének ta-
nulni. 
Az emelt szintű felkészítés lehetőséget biztosít a sikeres emelt szintű érettségi vizsga letételére, illetve idegen nyel-
vekből a nyelvvizsga megszerzésére, valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülésre. 
 
Az érettségi vizsga szintjének választása független attól, hogy milyen szintre készült a tanuló az adott tantárgyból, 
ugyanakkor előnyt jelent a szabadon választott tantárgy tanulása. 
 
Választható tanórai foglalkozásként kínáljuk: 

 Közép szintű felkészítés: Emelt szintű felkészítés: 

Magyar nyelv és irodalom heti +1 óra heti +2 óra 

Matematika heti +1 óra heti +2 óra 

Történelem heti +1 óra heti +2 óra 

Informatika (közismereti) heti +1 óra heti +2 óra 

Tanult idegen nyelv heti +1 óra heti +2 óra 

Szakmai ágazati tantárgy (informati-
ka, közgazdaság, irodai titkár) 
(Választásnál kérjük az ágazat meg-
nevezését.) 

heti +1 óra heti +2 óra 

 
Felhívjuk figyelmét az alábbiakra: 

 A választás nem kötelező. A választás egy tanévre szól. 

 „A tanulónak írásban kell bejelenteni, amennyiben a következő tanítási évben nem kíván részt venni a választható 
tanítási órán, illetve jelentkezni kíván a választható tanítási órára.” 

 „Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt 
venni. A tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekin-
tetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A szülőknek, továbbá, ha a tanuló a 14. életévét betöltöt-
te, a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jog-
következményeit tudomásul vette.” (20/2012 (VIII.31.) EMMI Rendelet 14.§) 

 
Kérjük, amennyiben élni kíván e lehetőségek valamelyikével, legkésőbb május 20-ig jelezze az alábbi nyilatkozat osztály-
főnökének történő visszaadásával. 
 
Mosonmagyaróvár, 2021. március 26. 
 
 .................................................... ……………………………………….. 

 
Nyilatkozat 

 
A 2021/2022-es tanévben  ...........................................   (tanuló neve)…….. (osztálya) nyilatkozom arról, hogy a nem köte-
lező tanórai foglalkozások közül az alábbiakon való részvételre kérem felvételemet: (tantárgy, szint megnevezése) 
 
 ........................................   .........................................   ........................................  
 
 
A szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul veszem. 
 
Mosonmagyaróvár, 2021. május ……. 
 
                  tanuló aláírása 


