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Kedves Diákok! 

2021. 04. 30.-án zárul a tanév és ezzel a Ti képzési időszakotok (2tanév, 5 tanév) is. Azzal a nappal 

lezárásra kerülnek a tantárgyi jegyeitek és az osztályozó értekezletre is sor kerül.  

Az idei tanévben is a vizsgaidőszak másképpen alakul, mint ahogyan arra készültünk és azt 

megszokhattuk, így a veszélyhelyzetre való tekintettel és a szabályzók (ide vonatkozó rendeletek, 

ügykezelési utasítások) ismeretében szeretnélek tájékoztatni benneteket. 

A szakvizsga időszak kezdete: 2020. 05. 10. és 06.15.- közé esik.  

Iskolánk tekintetében a következő rendelkezés született: 

- A képző-és iparművészet, előadóművészet, hang-, film-, színháztechnika, közművelődés, 

pedagógia ágazat esetén vizsga megszervezésére nem kerül sor, 

- A szakmai bizonyítványt a vizsgát megelőző tanévek azon  szakmai tárgyainak 

átlageredményei alapján kell kiállítani, amelyek ismeretanyaga a szakmai vizsga, ill. 

képesítő vizsga része. (A vizsgarészek tantárgyi megfeleltetetésén dolgozunk jelenleg, erről 

a későbbiekben 05.10.-ig tájékoztatunk benneteket.)  

- A szakmai bizonyítványt ebben az esetben a szakgimnázium igazgatója és szakmai 

igazgatóhelyettese írja alá, hitelesíti. 

- A szakvizsga bizonyítvány megszerzésének a feltételrendszere nem változott.  

A szakvizsga bizonyítvánnyal kapcsolatos információk és teendők:  

- Szakvizsgabizonyítványt az kaphat, aki teljesítette a képzési idő alatt a szakmai ismeretekre 

vonatkozó előírásokat. Sikeresen zárta a tanévet a tantervben előírt feltételeknek, 

előírásoknak eleget tett. (Akik nem zárták le eredményesen a tanévet azok számára 

pótvizsga szervezhető, utána lehetőség nyílik a szakmai vizsgára való jelentkezésre.) 

- Teljesítették a 80 órás szakma gyakorlatot a 13. évfolyamot bezárólag. 

- Azokon a szakokon ahol vizsgamunka és portfólió készítése a vizsgára bocsátás feltétele 

ott továbbra is le kell adni a szaktanár által előírt módon és időben. Legkésőbb 2021. május 

17.-ig! 
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- A szakmai vizsgarészek továbbra is a vizsgajegyzőkönyvek részét képezik, így a hozzájuk 

kapcsolódó tantárgyak és előírások, valamint azok értékeinek a konvertálása a végleges 

osztályzat alapjául szolgál. 

- A szakvizsgabizonyítványok kiadásának időpontja a bejelentett vizsga napja: 

Mozgókép és animáció: 2021. május 25. 

Grafikus: 2021. május 26. 

Szobrász 2021. május 28. 

Táncos (Néptáncos) 2021. május 31. 

Festő: 2021. június 04. 

Ennek helyéről, módjáról és időpontjáról a későbbiekben küldünk tájékoztatást. 

- A vezetőség és a munkaközösség úgy határozott, hogy a rendkívüli helyzet ellenére a 

végzősök számára a hagyományos „búcsúzás” formáját a katalógust elkészíti, de digitális 

formában. Ehhez a szükséges képi anyagot a szaktanáraitoknak kell eljuttatnotok 

(vizsgamunka, vizsgamunka fotó….stb.) 2021.május 10-ig! Amikor elkészült közreadjuk, 

hogy mindenki részesüljön az élményben és referencia anyagként szolgáljon a számotokra. 

- A képzőművészeti képzésben tanuló diákok számára a vizsgamunkákból online bemutatót 

szervezünk szakonként, és ha a helyzet engedi, akkor egy válogatott kiállítást is 

megrendezünk a leadott/beadott vizsgamunkák anyagából.  

A táncos képzésben részvevők számára a táncgála szervezése egyelőre bizonytalan. a 

veszélyhelyzeti rendelkezések feloldása után tudjuk a szervező munkát elkezdeni. A 

fellépéssel, előadással kapcsolatban a tánc munkaközösség, szaktanáraitok adnak majd 

bővebb felvilágosítást az előkészületek kezdetekor és örömünkre szolgálna ha a 

„visszahívást” elfogadnátok. 

Addig is minden jót, egészséget, sok sikert az eredményekhez és a felvételihez 

mindenkinek!  

Debrecen, 2021. 04. 27. 

   Kiss Papp Csilla                                                                                         Fekete József 
            sk.                                                                                                                           sk. 

szakmai igazgatóhelyettes                                                                                             igazgató 
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