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I. A tanulmányok alatti vizsga szabályzata az általános iskolában  

 

1. A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

− osztályozóvizsgákra, 

− különbözeti vizsgákra, 

− javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

− aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

− akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, akit a nevelőtestület 

határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

− akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazga-

tója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tag-

jaira. 

 

2. Tanulmányok alatti vizsgák   

2.1  Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapítá-

sához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelő-

testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabi-

zottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tan-

tárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 
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2.2 Különbözeti vizsga  

Iskolaváltás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az 

intézményvezető a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tananyagrészből kell 

a tanulónak különbözeti vizsgát tennie , amelyet az iskola a megkezdeni tervezett  alacsonyabb 

évfolyamon tanított, s amely tantárgy , tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, 

a magasabb évfolyamba lépésnek. 

A különbözeti vizsga  tantárgyait, tartalmát, időpontját az intézményvezető határozza meg, 

  

2.3 Pótló vizsga  

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, kö-

rülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására. 

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény 

számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek 

feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre 

adott válaszait értékelni kell. 

 

2.4 Javító vizsga  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kije-

lölni 

 

2.5 Vizsgák időpontjai: 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kerülhet sor., 

Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon be-

lül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során 

bármikor szervezhet. 



4 
 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

3. A tanulmányok alatti vizsgák  tartalma   

 A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meg-

határozni. (Helyi tanterv tantárgyanként részletesen tartalmazza.) 

Az egyes tantárgyakból a vizsga összetevőinek, témaköreinek  súlyozását az érintett munkakö-

zösségek határozzák meg.  

A vizsga tartalmának megfelelő témaköröket a tanulónak a felkészüléshez írásban ki kell adni.  

 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje  

 

Alsó tagozat  

 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv  x x  

Magyar irodalom  x x  

Matematika  x x  

Angol nyelv x x  

Informatika/digitális kultúra    x 

Ének- zene  x x  

Rajz és vizuális kultúra    x 

Testnevelés és sport    x 

Környezetismeret x x  

Technika , életvitel és gyak.  

Technika és tervezés  

  x 

Etika /Hit és erkölcstan   x  

 

 

 Arány az értékelésnél  % 

Tantágy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv  60 40  

Magyar irodalom  50 50  

Matematika  80 20  
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Angol nyelv 60 40  

Informatika    100 

Ének- zene  30 70  

Rajz és vizuális kultúra    100 

Testnevelés és sport    100 

Környezetismeret 50 50  

Technika , életvitel és gyak.  

Technika és tervezés  

  100 

Etika /Hit és erkölcstan   100  

 

Felső tagozat  

 

Tantágy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelvtan x x  

Magyar irodalom  x x  

Matematika  x (x )  

Történelem  x x  

Angol nyelv x x  

Természettudomány  x x  

Fizika  x x  

Kémia  x x  

Biológia  x x  

Földrajz  x x  

Informatika / 

Digitális kultúra  

x  x 

Ének- zene  x x  

Rajz és vizuális kultúra   x x 

Testnevelés és sport    x 

Technika , életvitel és gyak.  

Technika és tervezés  

x  x 

Hon és népismeret / 

Tánc és dráma  

 x  

Etika /Hit és erkölcstan   x  
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 Arány az értékelésnél  %  

Tantágy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati  

Magyar nyelvtan 60 40   

Magyar irodalom  50 50   

Matematika  100  (x )    

Történelem  60 40   

Angol nyelv 60 40   

Természettudomány  60 40   

Fizika  60 40   

Kémia  60 40   

Biológia  60 40   

Földrajz  60 40   

Informatika / 

Digitális kultúra 

10  90  

Ének- zene   50             50   

Rajz és vizuális kultúra   40 60  

Testnevelés és sport    100  

Technika , életvitel és gyak.  

Technika és tervezés  

  100  

Hon és népismeret / 

Tánc és dráma  

 100   

Etika /Hit és erkölcstan   100   

 

 

A vizsga értékelése 

 %-os határok  

jeles (5) 91%-tól 

jó (4) 76-90 % 

Közepes (3 ) 51-75 % 

Elégséges (2) 31-50 % 

Elégtelen (1 )                   0-30 % 
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4. A vizsgák szervezésének és lebonyolításának általános szabályai  

Tanulmányok alatti vizsgát  független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási in-

tézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanul-

mányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

Az intézményvezető   feladatai :  

Az intézményvezető  felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása fel-

tételeinek megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 

A vizsgabizottság  

A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni.  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége 

alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására.  

 

A vizsgabizottságnak elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek kereté-

ben: 

- meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabályta-

lanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

 

A vizsgabizottság tagjainak feladata : 

A kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel 

és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet. 
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Feladata   

- elkészíti és  a felkészüléshez a tanulóknak átadja a vizsga témaköreinek listáját 

- elkészíti az írásbeli feladatsort , a szóbeli kérdéssort  és annak értékelőlapját, valamint 

az értékelési, pontozási útmutatót, melyet az igazgatónak átad 

- a vizsgázók írásbeli dolgozatait a vizsgát követően, a szóbeli vizsga előtt kijavítja  és 

értékeli  

- a szóbeli/ gyakorlati vizsga során  kérdésekkel segíti a vizsgázót a kifejtésében/ 

-  gondoskodik az egyes tantárgyak vizsgához szükséges segédeszközeiről 

- értékeli a szóbeli vizsgát/gyakorlati vizsgát 

Ellenőrző tanár feladata :  

- az igazgató jelöli ki a munkaközösség tagjai  közül 

- kontroll szerepet tölt  be a vizsga során közreműködik az írásbeli dolgozat pontszámá-

nak véglegesítésében, a szóbeli témakörrel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket te-

het fel, javaslatot tesz a teljesítmény értékelésére  

 

A vizsgarészek lebonyolítása  

- A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig – alapfokú 

művészeti iskolában húsz óráig – tarthat 

- Egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető vizsga –kivétel, ha gyakorlati 

vizsgarészt is kell tennie, akkor még egy negyedik tantárgyból is vizsgázhat 

- A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén. 

- Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne se-

gíthessék. 

- A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, 

majd kihirdeti az írásbeli feladatsorokat. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segít-

ség nem adható. 

- Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A raj-

zokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap 

előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek 

kell biztosítania. 
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- Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cse-

rélhetik. 

- A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett fel-

adatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

- A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maxi-

mális idő tantárgyanként hatvan perc . 

- Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idő-

vel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

- Szóbeli vizsgán a tanuló útbaigazítás és támogatás nélkül önállóan felel, de ha elakad , 

a vizsgabizottság tagjaitól kaphat segítséget.  

- Gyakorlati vizsga esetén a tanulót előzetesen tájékoztatni kell a gyakorlati vizsga tartal-

máról és rendjéről.  

- A vizsgán az adott tanév törzs anyaga kérhető számon, a témakörök súlyozását az adott 

munkaközösség határozza meg.  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel meg kell növelni, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segéd-

eszközt használja, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel  

küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

 

5. Értékelés  

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy  

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több 

iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 

évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. 
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Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak 

osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, 

ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.  

E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a tanulót az alapfokú művészeti iskola 

magasabb évfolyamára vették fel. 

 

6. Szabálytalanságok kezelése  

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik 

– a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságának megfelelően  mérlegeli, és 

- a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

- az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 

- amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredményte-

lennek nyilvánítja, vagy értékeli a vizsgázó teljesítményét. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell fog-

lalni. 

 

7. Egyéni tanrend / egyéni munkarend  

 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként,  

2020/21-es tanévtől egyéni tanrend szerint  tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a 

tanuló egyénileg készül fel. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a 

tanuló kötelességeiről és jogairól. A tanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tan-

órai vagy egyéb foglalkozásokon, kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalko-

zásra. 

 

Egyéni munkarend 

− a tanuló – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – mentesül a 

kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; a tanuló magatartását és 

szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az 

iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai 

programjában foglaltak szerint; 
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− a sajátos nevelési igényű (SNI) vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő (BTMN) tanulók esetében a tanuló neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, osz-

tályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői vélemény-

ben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni;  

− a tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelés alatt álló tanuló felkészítéséről, osz-

tályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

− a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon; 

− a tanuló az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanulószobai 

foglalkozásokra;  

− az életvitel-szerűen külföldön tartózkodó tanuló a félévi minősítése az igazgató döntése 

alapján mellőzhető; ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. Ha az egyéni 

munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az 

osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a 

következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői 

véleménye alapján tanulmányait magán  tanulóként / egyéni tanrendben folytatja, iskolai neve-

léséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az 

ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gon-

doskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szak-

emberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a 

szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat ke-

retében kell gondoskodni. 
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II.  Alapfokú művészetoktatás vizsgarendje  

 

1. A vizsga szervezése 

Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni.  

A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsga-

feladatokat az intézmény helyi tanterve tartalmazza.. 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

 A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát több alapfokú művészeti iskola közösen is megszer-

vezheti. 

 

A művészeti alapvizsga és a záróvizsga általános követelményei 

 A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

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

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.3.  

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 követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja fi-

gyelembevételével 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 felké-

szültsége és gyakorlati tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az 

nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 

 

2. Táncművészet tanszak  

 

2.1 Néptánc tanszak  

 

Művészeti alapvizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.  

Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya: Folklórismeret:  

A gyakorlati vizsga tantárgya: Néptánc, népi játék –  koreográfia, improvizáció 

 

Művészeti záróvizsga:  

Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya: Tánctörténet 

A gyakorlati vizsga tantárgya: Néptánc:   Improvizáció 

 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban 

– helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső ered-

mény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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2.2  Moderntánc tanszak 

 

Művészeti alapvizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: Jazz technika     35-40 perc. 

A gyakorlati vizsga tartalma: A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és 

betanított gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan 

mutatnak be.  

 

A művészeti záróvizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Tánctörténet 10 perc  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: Modern tánctechnika, a helyi tantervben megje-

löltek szerint választhatóan: Graham-technika, vagy Limón-technika, vagy Kontakt-technika, 

vagy Modern jazz-technika 35–40 perc 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként kü-

lön–külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső ered-

mény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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2.3  Társastánc tanszak 

 

A művészeti alapvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: Társastánc 20-25 perc 

A vizsga tartalma  Í: A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított 

kombinációkból áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

 

A művészeti záróvizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Tánctörténet 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: Társastánc 25-30 perc 

 

A vizsga tartalma 

A szóbeli vizsga tartalma: Tánctörténet 

A gyakorlati vizsga tartalma: A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és 

betanított kombinációkból, koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formá-

ban, önállóan mutatnak be. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként kü-

lön–külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső ered-

mény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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3. Képzőművészet tanszak  

 

Vizsgatárgyak  :  

– Műhelygyakorlat  

– Vizuális alkotó gyakorlat 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy:   

– Művészettörténet  

– Népművészet 

A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli 

és szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak 

az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint 

amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követel-

ményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi 

szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakor-

lat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tan-

tárgy végső eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztály-

zat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, il-

letve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak 
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abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakö-

vetelményét nem teljesítette. 

 

4.  Színjáték tanszak 

 

 A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára 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 követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga-

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja fi-

gyelembevételével 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 felké-

szültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, ameny-

nyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor szere-

pel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző gyakorlatsort 

állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort kell elvégezniük 

a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával. 

 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

Gyakorlati vizsga: 

• drámajáték,  

• beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok. 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

• színjáték, 

• egy választott tantárgy az alábbiak közül 
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–  beszédgyakorlatok, 

–  mozgásgyakorlatok, 

–  vers- és prózamondás, 

–  tánc- és mozgásszínházi tréning, 

–  kreatív zenei gyakorlat, 

–  színházismeret, 

–  beszédtechnika. 

–  

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A színházismeret és bábszínházismeret vizsgatantárgyak osztályzatát az előzetesen elkészített 

írásbeli feladat és a szóbeli vizsgarész osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámí-

tás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső osztályzatának meghatározásában a 

szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályza-

tok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső ered-

mény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, il-

letve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak 

abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakö-

vetelményét nem teljesítette. 
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III. A tanulmányok alatti vizsga iratai és kezelésük  

A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és tantárgyanként jegyzőkönyvet kell kiállítani.  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 104. § alapján a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:  

− a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét,  

− a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja  

− születéskori nevét, lakcímét,  

− a vizsgatárgy megnevezését,  

− az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,  

− a szóbeli és/vagy gyakorlati vizsga időpontját, a feltett kérdéseket,   

− a vizsga értékelését és a kérdező tanár aláírását,  

− a végleges osztályzatot,  

− a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,  

− az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását.  

 

 A jegyzőkönyvnek megfelelően a vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a naplóba, törzs-

lapba és a bizonyítványba a megfelelő záradék alkalmazásával.  

 

A vizsgák eredményének bejegyzése után a vizsgajegyzőkönyveket az  

iskolatitkár irattárba helyezi, és gondoskodik azok irattári szabályzat szerinti megőrzéséről.  

 

Több évfolyam több tantárgyi követelményének teljesítése  

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.  

 

Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valam-

ennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.  

Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak 

osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, 

ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.  
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Jogorvoslat  

A tanulmányok alatti vizsgákkal összefüggésben hozott döntésekkel szemben a tanuló, illetve 

a kiskorú tanuló esetében a szülő a jogorvoslathoz való alkotmányos jogát érvényesítheti.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem 

a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás so-

rán olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyá-

solta.  

A jogorvoslatra a 20/2012. EMMI rendelet rendelkezéseinek megfelelően  van lehetőség.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos döntések, illetve azok elmulasztása ellen az eljá-

rást megindító kérelem a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt na-

pon belül nyújtható be az iskolához, mint elsöfokon döntő szervhez. A felül bírálati kérelem és 

a törvényességi kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kére-

lem elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabá-

lyairól szóló (2004. évi CXL. törvény 102. §) törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

 

 

Miskolc, 2020. szeptember 1.  

 

          

     Tóthné Csorba  Mária  
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        intézményvezető    

 

1.sz. melléklet – Online osztályozó vizsga  

 

Online osztályozó vizsga esetén a szóbeli vizsga előtt 15 perccel a kijelölt vizsgáztató által 

emailben / e- Krétán kiküldött kóddal léphet be a tanuló /szülő  a GoogleMeet/ felületre.  

A vizsga három tagú online bizottság előtt történik- ez engedély birtokában rögzíthető.  

A bekapcsolódáshoz:  

− Laptopon és asztali gépen nem szükséges semmilyen alkalmazás telepítése. 

− A link fogadására használható bármilyen email fiók. 

− Mobiltelefonon a rendszer felkínálja a Google Meet alkalmazás telepítését. Ezt el kell 

fogadni. A többi már automatikusan működik. 

− Minden szükséges információ itt található, a tanulói gépnél: 

https://informatika.gtportal.eu/?f0=Google_Meet_egyszeruen  

Az írásbeli feladatok többsége Google Űrlapok formájában kerül kiadásra a fenti email címre.  

A Google Űrlapok kitöltéséhez elegendő a linkjére, majd a válaszok megadása után a küldés 

gombra kattintani. Semmilyen alkalmazás telepítését nem igényli.  

Ha a tantárgy jellege megkívánja, akkor Google Dokumentum használatára is szükség lehet.  

Ebben az esetben szintén egy link kerül kiküldésre. Erre kattintva azonnal megkezdhető a 

munka.  

A Google Dokumentum használatához itt érhető el segédletünk:  

https://informatika.gtportal.eu/?f0=Virtualis_fuzetek (Ezen belül a tanulói munka fejezet.) 

 A vizsga megkezdése előtt 2-3 nappal a rendszergazdával egyeztetett időpontban, lehetőséget 

biztosítunk a Google Meet alkalmazás kipróbálására, valamint egy teszt űrlap kitöltésére (sem-

leges tartalommal) teszt dokumentum használatának kipróbálására.  

A tantárgyi vizsgák között 10 perces pihenőidőt kell biztosítani 

A tanuló a feladatok megoldása után közvetlenül értesül a teljesítményének értékeléséről.  

A vizsgáról kiállított jegyzőkönyvet aláírja a vizsgabizottság minden tagja, mely azután az irat-

tári dokumentációban kerül elhelyezésre.  

Az érintett tanuló tanára dokumentálja az értékelést a Kréta rendszerben a törzslapra és a bizo-

nyítványba. 

 

 

https://informatika.gtportal.eu/?f0=Google_Meet_egyszeruen
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2.sz. melléklet Megbízás minta  

 

                                               Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

vagy Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola  

                       Miskolci Tankerületi Központ 

3524 Miskolc, Pattantyús u. 2. 

3524 Miskolc Hajós A. u.5.  

Tel.: 36-46-562-226 

E-mail: avastetoi@avastetoi-miskolc.edu.hu 

Email : szechenyi@avastetoi-miskolc.edu.hu 

        

 Iktatószám :  

                   Tárgy : Vizsgabizottság  megbízása  

 

 

Megbízás 

 

Alulírott , mint az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  ( vagy a Tagis-

kola intézményvezetője  

……                év  ……     hó  …..     naptól             ….…….  nevű   (  azonosító  ………      )        

tanuló  osztályozó vizsgája bizottságában való részvételre : 

                                                              megbízom  

 

1. Vizsgabizottság elnökének : 

2. Kérdező tanárnak :  

3. Ellenőrző tanárnak :  

 

Tájékoztatom, hogy feladatát az intézmény Vizsgaszabályzatának , a törvényi előírásoknak 

megfelelően kell végeznie.  

 

Miskolc, ……….   év …………………hó …………..nap  

 

  

         intézményvezető  

mailto:avastetoi@avastetoi-miskolc.edu.hu
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