
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái a 

művészeti iskolában 

 

 Zeneművészeti ágon: a tanév végén a tanulók az év során végzett munkájukról vizsga 

és vizsgahangverseny keretében adnak számot. A vizsgáról jegyzőkönyv készül, amit 

a szaktanár, a vizsgabizottság elnöke és jegyzője aláírásával hitelesít.  

A vizsgahangverseny nyílt körű. 

 A karácsonyi tanszaki koncert egyben félévi vizsgahangverseny iskolánkban. 

 Képzőművészeti ágon: a tanév végén a tanulók az év során végzett munkájukról 

vizsga kiállítás keretében adnak számot. . 

 

 Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi 

sérülés miatt az év végi vizsgán (beszámolón) nem tud megjelenni, és 

távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja.  

Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, 

hogy: A tanév végi beszámolón nem vett részt. 

 A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, 

akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az 

előírt kötelező óraszám egyharmadát /22 óra/, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és 

nevelőtestületi engedéllyel beszámolót, ill. osztályozó vizsgát tesz. 

Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai 

vizsga, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely tantárgyból egyéni 

felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából összevont 

vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni.  

 Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a naplóba, év végén a naplóba, a törzslapra és 

a bizonyítványba számjeggyel és szómegjelöléssel, illetve hangszeres előképző, 

zenekar, kamarazene, stb. tárgyak esetén az előírt szöveges minősítéssel kell 

bejegyezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei és a vizsgára bocsátás 

feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és gyakorlati tudása. 

Zeneművészeti ágon: a művészeti alap és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell 

letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

Képzőművészeti ágon: az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 

jóvá. Amennyiben az nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A művészeti alap és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 


