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NYEK-szabályzata 

 

Bevezető 

Alapvető követelmény a munkaerőpiacon a stabil, magas szintű idegen nyelvi ismeretek 

megléte és a korszerű, naprakész informatikai tudás. Ennek felismerését és fontosságát 

bizonyítja a 2004/2005-ös tanévben országosan bevezetett és a középiskolákban azóta is 

működő nyelvi előkészítő képzés, amelynek keretében a diákok egy éven át magas óraszámban 

(heti 18 ó) intenzíven tanulhatnak idegen nyelvet és informatikát.  

Ezért jogos elvárás, hogy mindenki, aki ebben a képzésben részt vehet, az maximálisan helyt 

álljon. Ezzel magyarázható, hogy a 2012/13-as tanévtől érvényes Köznevelési törvény és a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet az eddiginél jóval 

magasabb szintű követelményeket fogalmaz meg a nyelvi előkészítő (NYEK) osztályokat 

működtető iskolákkal szemben. Ez azt jelenti, hogy iskolánkban a NYEK-en tanuló diákoknak 

és az ott tanító tanároknak rendkívül céltudatos és eredményes munkát kell végezniük ahhoz, 

hogy a jogszabályi előírásokban szereplő elvárásoknak meg tudjunk felelni. 

/A feltételeket nem teljesítő iskolákban a nyelvi előkészítő képzés felmenő rendszerben megszűnik.                         

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 137. §)/ 

Ahhoz, hogy a jogszabályi követelményeknek és a színvonalas nyelvoktatásnak eleget tudjunk 

tenni, szükséges a NYEK képzésben részt vevő diákok teljesítményének folyamatos és 

időarányos mérése. Emellett a hatékony munka érdekében a Házirendben lefektetett 

magatartási szabályok a NYEK-en tanuló diákokra fokozottan érvényesek.  

Ha az 5 évfolyamos képzésben a diák bármelyik évfolyamon az 1. idegen nyelvből év végén 

elégtelenre teljesít, tanulmányait nem folytathatja a nyelvi előkészítő képzésben. 

A diákok tanulmányi munkájával kapcsolatos elvárásaink évfolyamokra lebontva a 

következők: 

 

A 9. Ny osztály diákjaival szemben támasztott követelmények 

 

- A tanulónak az év végi írásbeli és szóbeli nyelvi vizsgán együttesen minimum 60%-os 

teljesítményt kell nyújtania. 

- Az írásbeli és szóbeli házi feladatokat rendszeresen el kell végeznie, meg kell tanulnia.  

- Az egyes számonkérések alkalmával az értékelésnél az idegen nyelvi (angol, német, 

spanyol) munkaközösség értékelési rendjének NYEK-re vonatkozó szabályzata az 

irányadó.  

 

Félévkor a szaktanárok az osztályfőnökkel egyeztetve szövegesen értékelik a tanulók 

tanulmányi munkáját és magatartását, és ahol szükséges, konzultálnak a szülőkkel. Aki 

behozhatatlanul lemarad vagy nem teljesíti az év végi vizsga követelményeit, a tanév végén az 

iskolavezetés és a szülők együttes döntése alapján áthelyezhető egy másik 9. (a, b, d) osztályba.  

 



A 9. C osztály diákjaival szemben támasztott követelmények 

- Kiemelt feladat az 1. idegen nyelv tanulásának magas szinten tartása a jelentősen 

lecsökkenő óraszám ellenére. 

- Az évfolyamon belépő 2. idegen nyelvből is az átlagosnál magasabb teljesítményt 

várunk el.  

 

A 10. C osztály diákjaival szemben támasztott követelmények 

- A tanulók mindkét idegen nyelvet továbbra is intenzíven tanulják emelt óraszámban.  

- Tanév végére az 1. idegen nyelvből el kell érniük minimum a KER1 szerinti B1+ szintet.  

- 2. idegen nyelvből el kell érniük a KER szerinti A2 szintet. 

 

A 11. C osztály diákjaival szemben támasztott követelmények 

- 11. évfolyam végén elvárás 1. idegen nyelvből az előrehozott középszintű érettségi 

vizsga sikeres letétele.  

- Ezzel együtt ajánlott egy B2-es (középfokú) komplex nyelvvizsgát is megszerezni a 

tanév során. 

- A 2. idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a tanulók, hogy abból az év végére el 

tudják érni a KER szerinti B1-es szintet.    

                                                                                                                

A 12. C osztály diákjaival szemben támasztott követelmények 

- Minimum követelmény az 1. idegen nyelvből a B2-es nyelvvizsga vagy az emelt szintű 

érettségi vizsga ezzel egyenértékű 60% feletti teljesítése.  

- A B2-es nyelvvizsgával rendelkező tanulók számára cél a KER szerinti C1-es 

(felsőfokú) nyelvvizsga letétele.  

- A 2. idegen nyelvet továbbra is emelt óraszámban tanulják, hogy biztosítani tudjuk a 

közép/emelt szintű érettségire való felkészülés feltételeit.  

 

 

Összegzés: 

Mivel a nyelvi előkészítő képzésen törvényi előírás az adott idegen nyelvből az emelt szintű 

érettségi teljesítése 60% felett, vagy egy B2-es komplex nyelvvizsga sikeres letétele, jelen 

NYEK szabályzat ezen célok elérését kívánja elősegíteni. Ehhez kérjük a szülők maximális 

támogatását.  

                                                           
1 Közös Európai Referenciakeret 


