Leopold Mozart Zeneiskola

Szolfézs – vizsgakötelezettek – szabályzat
Tisztelt Szülők, kedves Növendékek!
A szolfézs „vizsgakötelezettség” 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 aláírásával vállalja a vizsgakötelezett szabályzatban foglaltak betartását
az egész tanéven keresztül.

Kapcsolattartás
A növendékeknek, szülőknek érvényes, működő e-mail címmel, megbízható
internetkapcsolattal kell rendelkezniük. Az esetleges változást a pedagógusnak azonnal jelezni
kell az általa megadott elérhetősége (k) egyikén. A növendék, 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.
A vizsgaanyag






Szülőknek és növendékeknek a tanév elején egy személyes bemutatkozó találkozása lesz a
konzulens tanárokkal, ahol a vizsgaanyagot is megkapják.
A tanév negyedévekre van felosztva, a növendék személyesen négyszer tesz beszámolót
egy tanévben. Félévkor és év végén a teljes I. illetve a II. félévből vizsgázik, abból is
készülnie kell, amiből a negyed- illetve a háromnegyed éves vizsgán beszámolt.
A beszámolók időpontját a konzulens tanáron keresztül a zeneiskola adja ki. A
beszámolókon a megjelenés kötelező, az akadályoztatást kérjük időben jelezni, hogy a
pótidőpontot kiírhassuk.
A megfelelő előmenetel érdekében minden növendék be van osztva egy konzulens
szolfézstanárhoz a Zeneiskolából, aki rendszeresen feladatokat ad neki a tananyaghoz
kapcsolódóan, így kíséri figyelemmel a haladását.
4. osztály végén a növendék alapvizsgát tehet szolfézsból. Ez írásbeli és szóbeli vizsgát
jelent. Az írásbeli vizsgához a tanszakvezető segítségével a növendék kapcsolatba lép egy
negyedikes csoportot oktató kollégával. Megbeszélik a próbadolgozat és a valódi írásbeli
anyagát és időpontjait. Így a növendék egy negyedikes csoporttal írja meg az írásbeli
dolgozatot.

A szolfézs vizsgakötelezett szabályzatot megértettem és az együttműködést vállalom:

Budaörs, 20………….

Szülő/gondviselő
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