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A BIZONYÍTVÁNYBAN HASZNÁLHATÓ MINŐSÍTÉSEK, OSZTÁLYZATOK

A tanuló teljesítménye szorgalma

előképző évfolyamokon
jól megfelelt
megfelelt
nem felelt meg példás (5)

jó (4)
változó (3)
hanyag (2)alapfok és továbbképző 

évfolyamokon

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

ÚTMUTATÓ A BIZONYÍTVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A tantárgyak üresen hagyott rovatait az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló – módosított – 27/1998. (VI. 10.) MKM 
rendelet mellékletében meghatározott tantárgyak szerint kell kitölteni.

A minősítéseket és osztályzatokat a fenti táblázat szerint kell bejegyezni. Az osztályzatokat 
betűvel és számmal is jelölni kell, például: jeles (5). A tanuló szorgalmát egy osztályzattal 
kell minősíteni. A tanulmányi átlag az egyes tantárgyakból nyert osztályzatok számtani kö-
zepe. A szorgalom osztályzatot nem kell beszámítani a tanulmányi átlagba. A tanulmányi 
átlagot az osztályzatokkal azonos módon kell bejegyezni.

Az iskola pedagógiai programja a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi 
LXXIX. törvény 70. §-ának (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg szö-
veges értékelés alkalmazását is előírhatja.

A „Szöveges értékelés, jegyzet” rovatba csak akkor kell szöveges értékelést írni, ha az iskola pe-
dagógiai programja a fenti jogszabályban előírtaktól eltérő értékelést, minősítést határoz meg.

A nem értékelt tantárgyak „Minősítés/Osztályzat” rovatába vízszintes vonalkát kell húzni.

Ha a tanuló – akár eltérő művészeti ágakban – több tanszak követelményeinek is eleget tesz, 
valamennyi érintett tantárgy minősítését/osztályzatát egy bizonyítványba kell bejegyezni. 
A bizonyítványoldalon nyomtatásban nem szereplő tanszakok tantárgyait a „Szabadon vá-
lasztható tantárgyak és más tanszakok tantárgyai” rovatban kell feltüntetni. Ebben az eset-
ben is egy tanulmányi átlagot kell számolni. „A nevelőtestület határozata” rovatban a tan-
szakok, illetve az eltérő művészeti ág megnevezése mellett kell bejegyezni a továbbhaladás 
záradékát. A bizonyítványt minden választott tanszak főtárgytanára aláírja.

A művészeti alap- és záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyak számtani közepe adja, ame-
lyet betűvel és számmal kell bejegyezni, például: jó (4).

A bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a továbbtanulással kap-
csolatos bejegyzéseket az intézmények működéséről szóló – többször módosított – 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletnek megfelelő záradékkal kell feltüntetni.
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SZEMÉLYI ADATOK

A tanuló családi és utóneve: 
(esetleges megkülönböztető mellékneve)

város
Születési helye:  község

 ország*

Születési ideje: 

Az anya születési neve:  

Az apa (gondozó) neve:

 

Kelt:

 

, év hó napján

 P. H.
 
 igazgató

*Nem Magyarországon született tanuló esetében kell kitölteni.



4

BIZONYÍTVÁNY TÖRZSLAPSZÁM:

1

 

(OM azonosító: )

 tanuló

 tanszakon

az előképző   évfolyamán

a  /  iskolai évben nyújtott teljesítményéről.
Tantárgy Minősítés

Vizuális alapismeretek

Szabadon 
választható 
tantárgyak 
és más tanszakok 
tantárgyai

Szorgalom
Mulasztott órák száma:  ebből igazolatlan:
Szöveges értékelés, jegyzet:

A nevelőtestület határozata:

Kelt:  , év hó napján

 P. H. 
 szaktanár(ok)  igazgató
1Az iskola hosszú bélyegzője
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(OM azonosító: )
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BIZONYÍTVÁNY

 

TÖRZSLAPSZÁM:

1

 

(OM azonosító: )

 tanuló

 tanszakon

  évfolyamán

a  /  iskolai évben nyújtott teljesítményéről.
Tantárgy Minősítés/osztályzat

Kötelező

Rajz-festés-mintázás

 műhelyelőkészítő

 műhelygyakorlat

 második műhelygyakorlat2

Szabadon 
választható 
tantárgyak 
és más 
tanszakok 
tárgyai

Művészettörténet
Népművészet

Szorgalom
Tanulmányi átlag
Mulasztott órák száma:  ebből igazolatlan:
Szöveges értékelés, jegyzet:

A nevelőtestület határozata:

Kelt:

 

, év hó napján

 P. H. 
 szaktanár(ok)  igazgató
1Az iskola hosszú bélyegzője
2Két tanszakos tanuló esetében kell kitölteni.
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