
  Szekszárdi Garay János Általános Iskola és   

 Alapfokú Művészeti Iskola   

 Liszt Ferenc Zeneiskolája 

 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

 Telefon: +36 74 511 028  

 eMail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu  

  

Tájékoztató a tanév végi beszámolók lebonyolításáról a digitális 

távoktatásban, 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Liszt Ferenc Zeneiskolája 

A zeneiskola tantárgyi, tartalmi szabályozása és a hatályos helyi tanterve alapján a 

növendékek a tanév végén minden évfolyamon és minden tantárgyból elméleti (írásbeli 

és/vagy szóbeli) és gyakorlati zenei beszámolót tesznek.   

Intézményünk, mint vizsgaszervező áttekintette mind a jogi, mind a szakmai szabályozás 

nyújtotta lehetőségeket ahhoz, hogy a tanév lezárása nevelési, szakmai, tanügyi és 

szabályozási szempontból is korrekt, de elvégezhető legyen. Pedagógusaink megtervezték és 

elkészítették a 2019-2020. tanév munkarendjébe illeszkedő tanév lezárását oly módon, hogy 

az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, a növendékek tudjanak arra jelentkezni, fel 

tudjanak készülni és a beszámoltatás igazodjon a digitális távoktatás kialakított helyi, iskolai 

munkarendjéhez. A beszámoltatás módja alkalmas arra, hogy a tanulóink a jelen 

körülmények között be tudják mutatni kompetenciáik fejlődését, számot tudjanak adni a 

tanév egésze során megszerzett ismereteikről. Az elvárt eredmények összhangban állnak 

azokkal a lehetőséggel és teljesítéssel, amelyek a tanév március közepétől a lezárásig tartó 

időszakában megoldható, ill. elvárható volt.  

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc 

Zeneiskolája év végi beszámoltatása, a tanév lezárása ”A” tagozaton a következő 

formában valósul meg: 

a) minden tantárgyból a tanév során már elért eredményeket, ill. azok digitális 

távoktatás keretében gazdagított és folyamatos értékelés, visszajelzés mellett elismert 

teljesítményét egészében figyelembe véve, a tanévet gyakorlati jeggyel zárjuk le; 

b) azon esetekben, ahol az Alapfokú Művészetoktatás Alapprogramja és az erre épülő 

helyi tanterv előírt, minimális éves anyagát nem sikerül a digitális távoktatás keretei 

között teljesíteni, lehetőség van a magasabb évfolyamra lépés mellett, a következő 

tanévben az elmaradást pótolni; 

c) a szorgalom a tanév egésze szempontjából kerül értékelésre, különös tekintettel arra a 

sok többletmunkára, melyet a növendékek, szülők, a pedagógusok 

együttműködésével, támogatásával és többlet erőfeszítésével tettek a digitális 

távoktatás során. 

„B” tagozatos vizsga:   

a) hangszeres, énekes főtárgy (gyakorlati vizsga): beküldött felvétellel, melyet, a 

vizsgabizottság megtekint, meghallgat és értékel, majd az értékelést a vizsgabizottság 

elnöke a jegyzőkönyvben összesíti;  
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b) szolfézs, zeneelmélet vizsga: feladatlappal, írásbeli, időre teljesítendő feladattal, ill. 

kidolgozandó, előadandó, előzetesen megjelölt témát feldolgozó házi dolgozattal, 

amelyet a vizsgabizottság értékel. 

Alapfokú művészeti vizsga és művészeti záróvizsga szervezése: 

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az alapfokú művészeti 

iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti záróvizsga is szervezhető.  

Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, 

aki – jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett. Az 

alapvizsga a zeneiskolában a 6. évfolyam, (rövid tanszakok: brácsa, nagybőgő a 4. évfolyam) 

a záróvizsga pedig a 10. (IV. továbbképző), magánének 6. évfolyam elvégzése után 

esedékes. Alapvizsgát az arra jelentkezőknek hangszeres és elméleti (szolfézs) tárgyból is le 

kell tenni. Szolfézs tantárgyból azoknak a 4. évfolyamos növendékeknek javasoljuk az 

előrehozott alapvizsgát, akik tanulmányaikat kötelezően választható (zeneirodalom, zenekar, 

kórus) tantárgy teljesítésével kívánják folytatni. Mivel az alapvizsga nem kötelező, de 

feltétele a továbbképző évfolyamokra való bekerülésnek, ezért szükséges, hogy ennek 

igényét a szülő kérje iskolánktól. 

Az intézmény a helyi tantervében rögzített vizsgakövetelmények meghatározása, a szakmai 

és sajátos helyi feladatok, a jogszabályokkal összhangban lévő vizsgaszervezés módja, 

körülményei, feltételei és a digitális tér által rendelkezésre álló IKT lehetőségek figyelembe 

vételével alakította ki a vizsgáztatás rendjét.  

A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 16.§ (2) szakaszában, a továbbképző évfolyamokra lépés, ill. a tanulmányok 

zárásaként leírt vizsga megvalósulása: 

a) jelen helyzetben azok a növendékek, akik ebben a tanévben valamilyen megyei, 

regionális, országos, nemzetközi versenyen eredményt értek el, ill. országos, 

nemzetközi versenyen döntőbe jutottak, az intézmény alapprogramja alapján a vizsga 

alól mentességet élveznek és a jeles osztályzat megállapításra kerül számukra.   

b) hangszeres, énekes főtárgy (gyakorlati vizsga): beküldött felvétellel, melyet, a 

vizsgabizottság megtekint, meghallgat és értékel, majd az értékelést a vizsgabizottság 

elnöke a tanszakvezető a jegyzőkönyvben összesíti;  

c) szolfézs alapvizsga: előzetesen megjelölt témát feldolgozó, határidőre megküldött, 

PPT-vel, írásbeli feladatlappal, házi dolgozattal történik, amelyet a vizsgabizottság 

értékel, majd az értékelést a vizsgabizottság elnöke a jegyzőkönyvben összesíti.  

Jelentkezni az alap, ill. záróvizsgára az alábbi link alatt található űrlap kitöltésével lehetséges 

2020. május 20-ig.  

https://forms.gle/nLw8m9NGucCfNtNq5 

 

A vizsgák lebonyolítására (felvételek, dokumentumok beküldése) 2020. május 20. és 31. 

között kerül sor. 

https://forms.gle/nLw8m9NGucCfNtNq5
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A pedagógus feladatai: 

a) a növendék, szülő kellő időben való tájékoztatása a vizsgaanyagról, a vizsga 

módjáról, és az elvárt minimális követelményekről; 

b) különös gondot kell fordítania a személyiségi jogok, ezen belül a személyes 

adatokhoz fűződő alapvető jogok betartására és betartatására; 

c) az írásbeli feladatok technikai megoldása során olyan platformok használata, amelyet 

a digitális távoktatás során az elmúlt hetekben már alkalmaztak, a tanulók és szülők 

megszoktak. Amennyiben ezt kiegészítik további megoldással, az elsősorban a 

könnyítésre, a megoldhatóságra, a tanulók szélesebb körében is az egyszerű 

alkalmazhatóságra tekintettel történjen; 

d) az írásbeli feladatok és követelményei ne emelkedjenek ki abból a közegből és 

nehézségből, amelyet a szaktanár vezetésével a tanulói csoportok a digitális 

oktatásban már megismertek, megszoktak, eredményesen alkalmaznak.  

A tanulóval szembeni elvárások: 

a) munkafegyelem, felelősségtudat; 

b) a határidők pontos betartása; 

c) a kapott utasítások követése, lehetőség szerinti maradéktalan teljesítése; 

d) a visszaküldött dokumentumok, felvételek értékelhető minőségűek legyenek. 

A szülővel szembeni elvárások: 

a) támogató együttműködés; 

b) a tanuló jelentkeztetése a művészeti alap, ill. záróvizsgára 

c) beleegyezés, hozzájárulás az adatkezeléshez.  

Értékelés, érdemjegy bejegyzése: 

a) a határidőig beküldött felvétel, dokumentum vizsgabizottság általi értékelése az 

iskola SZMSZ-ben meghatározottak szerint; 

b) érdemjegy rögzítése a KRÉTA felületen. 

 

 

Szekszárd, 2020. május 4. 

 

 

 

        Ágostonné Béres Kornélia 

             tagintézmény-vezető 

 


