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Konzultációs Zeneirodalom - szabályzat 

 

Tisztelt Szülők, kedves Növendékek! 

A konzultációs zeneirodalom egy olyan lehetőség és engedmény, amelynél az órák rendszeres 

látogatása alól felmentést kap a tanuló. Ennek az oktatási formának az engedélyezésére az 

alábbiakban meghatározott szabályok vonatkoznak. 

 A kérvény beadása online történik, az elbírálás igazgatói engedélyhez kötött. 

 A növendék főtárgytanára és (ha van) előző melléktárgy-tanára véleményez.  

 A kérelmet minden évben újra be kell adni, a tantárgyban való részvétel nem újul meg 

automatikusan. 

 A szülői indoklásnak tartalmaznia kell a gyermek egyéb iskolán kívüli elfoglaltságait. 

 A szülő (nagykorú növendék esetén maga a növendék) aláírásával vállalja a 

konzultációs szabályzatban foglaltak betartását az egész tanéven keresztül. 
 

Kapcsolattartás 

 

A növendékeknek, szülőknek érvényes, működő e-mail címmel, telefonnal, megbízható 

internetkapcsolattal kell rendelkezniük. Az esetleges változást a pedagógusnak azonnal jelezni 

kell az általa megadott elérhetősége (k) egyikén. A növendék, valamint kiskorúak esetében a 

szülő felelőssége, hogy rendszeresen figyelemmel kísérje a pedagógus e-mailjeit, és az azokban 

foglaltak szerint járjon el, illetve azokat tudomásul vegye vagy azokra adekvát módon 

reagáljon, a kapcsolatot megfelelően tartsa. 

Növendékek beosztása  

A csoportba való tartozás határozza meg az elvégzendő feladat jellegét. 

I. Kamaszok (13 és 16 év között) 

II. Ifjak: nagygimnazista, egyetemista (16+ év) 

 

A feladatok elvégzésének módja és rendszeressége (csoportonként). 

A konzultációs zeneirodalom feladatainak kiírása és a feladatok teljesítése a Google 

Tanteremben történik. A Google Tanterembe e-mail-címmel kell bejelentkezni: kiskorú 

esetében a szülő szabadon dönthet arról, hogy a gyermek önálló e-mail-címmel lesz-e jelen a 

Tanteremben. 

a) kamasz korosztály: feladatok kiírása (részünkről) és beadása (a növendék részéről) heti 

rendszerességgel; 

b) nagyok: negyedévi feladat. A határidőn belül bármikor beadható. Akár a pedagógus döntése, 

akár az egyes növendékek kérése alapján heti rendszerességre át lehet térni. 

c) Alapvizsga, záróvizsga esetén külön évvégi feladat adható a pedagógus döntése alapján. 

A pedagógus által megadott platformra való bejelentkezés, annak rendszeres figyelése, 

látogatása, a feladatok teljes, rendszeres elvégzése, határidőre beadása ennél a tantárgynál 

egyenértékű az óralátogatással (illetve azt váltja ki). Amennyiben sok a hiányosan elkészített, 

jelentős késéssel (esetleges póthatáridőn túl) vagy egyáltalán nem beadott feladat, a pedagógus 

és az igazgató döntése (és a főtárgy-tanár véleménye) alapján a növendék nem osztályozható, 
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vizsgára kötelezhető, vagy a konzultációról eltanácsolható. Ebben az esetben a növendéknek a 

kötelező melléktárgyat más módon kell teljesítenie.  

Személyes konzultáció 

A negyedévi feladatot készítőknél negyedéves konzultációra kell számítani. 

Heti rendszerességű feladatteljesítésnél: a pedagógus döntése alapján féléves vagy negyedéves 

rendszerességgel. 

A kiírt konzultációkon való részvétel - a feladatok megfelelő megoldásához, beadásához 

hasonlóan - az óralátogatással egyenértékű illetve azt váltja ki, tehát a tantárgy teljesítési 

követelményeinek a része. A növendékek és szülők felelőssége, hogy ha akadályoztatás vagy 

bármilyen egyéb probléma miatt a konzultáción nem tudnak részt venni, arról a pedagógust 

időben, lehetőleg előre tájékoztassák, és közösen keressék a pótlás módjait, lehetőségeit. 

 

A zeneirodalom konzultációs szabályzatot megértettem és az együttműködést vállalom: 

 

 

 

 

 

Budaörs, 20…………….      Szülő/gondviselő 

 

 

 

 

          Növendék 

 

 


