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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában az úszás iránti érdeklődés csökkenése és a drámajátékok 
iránti társadalmi, valamint szülői igények növekedése új képzési forma bevezetését indokolta 
az 1-4. évfolyam általános tantervű osztályaiban, illetve az Üllői úti tagintézményben az 
úszóosztályok helyett felmenő rendszerben. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1615/2009. (X. 
15.) sz. határozatával jóváhagyta a - többletköltséget nem igénylő - drámapedagógiai osztály 
indítását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a 2010/201 l-es tanévtől. 
Egyben hozzájárult ahhoz, hogy az első osztályok indításához a drámapedagógiai programot 
meghirdesse. 

A Képviselő-testület 211/2010. (II. 15.) sz. határozatával elfogadta a Közoktatási és 
Fejlesztési Tervet, amely tartalmazza a drámapedagógiai képzés bevezetését. 

Az új képzési forma bevezetéséhez módosítani kell az iskola pedagógiai programját. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 44. § (1) bekezdése 
értelmében a pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával 
válik érvényessé. A fenntartó a Kt. 44. § (1) bekezdése szerint a pedagógiai program 
jóváhagyása előtt köteles - az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni 
jogosult - közoktatási szakértő véleményét beszerezni. 

A módosított pedagógiai programot az iskola által felkért - az Országos Szakértői 
Névjegyzékben szereplő - közoktatási szakértő véleményezte, aki megállapította, hogy az 
intézmény rendelkezik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 7. számú mellékletében foglalt kötelező eszközökkel és felszerelésekkel. A 
drámafoglalkozásokat az „úszóosztályok" választható órakerete, ezen belül a korábbi 
osztályfőnöki és idegen nyelvi órák, illetve a csoportbontások terhére tervezik megvalósítani. 

A Képviselő-testület az 1045/2008.(VI.19.) sz. határozatával jóváhagyta a szakértő által 
felülvizsgált pedagógiai programot az esélyegyenlőségi szempontoknak való megfelelés 
alapján. Mivel a módosítás nem érinti az esélyegyenlőségi szempontokat, a módosított 
pedagógiai program továbbra is megfelel a szakértői véleménynek. 

További szakértői vélemény áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy a pedagógia 
program megfelel a sajátos nevelési igényű szempontoknak is. 
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További szakértői vélemény áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy a pedagógia 
program megfelel a sajátos nevelési igényű szempontoknak is. 

A drámafoglalkozások bevezetésével járó többletköltségek felmérése érdekében az 
Oktatási és Közművelődési Főosztály újabb közoktatási szakértői véleményt kért be. A 
szakértői vélemény értelmében az iskola pedagógiai programja megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, valamint szakmailag is alkalmas annak beindítására. A program bevezetése 
azonban a jelenlegi óraterv szerint az 1-4. évfolyamon kettő többletórát jelent 
évfolyamonként. Természetesen, mivel felmenő rendszerről van szó, ez a többlet négy tanév 
során folyamatosan emelkedni fog. 

A költségvetési egyeztetési tárgyalás során a Főosztály és az iskolai munkaközösség vezetői 
arra a megoldásra jutottak, hogy a 2010/201 l-es tanévben szükséges a szakköri órák 
számának csökkentése. Ebből következően azt javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a 
döntésnél vegye figyelembe ezeket a szempontokat is. 

Becsült számítások alapján a következőképpen alakulhatnak a járulékokat is magába foglaló 
többletköltségek egy osztály esetén a Bánya utcai intézményben (FlO-es kategóriával 
kalkulálva, F10=166.835 Ft): 

2010/2011. tanév 333.545 Ft 

2011/2012. tanév 1.334.181 Ft 

2012/2013. tanév 2.334.817 Ft 

2013/2014. tanév 3.335.453 Ft 

Amennyiben a program az Üllői úti tagintézményben is indul, annak költségeivel is számolni 
kell. 
Az igazgató asszonnyal történt egyeztetés során arra a következtetésre jutottunk, hogy az 
Üllői úti tagintézmény sajátos helyzete miatt nem lehet eltekinteni a szakköri óráktól. A 
szakköri órák nem épülhetnek be a pedagógiai program helyi tantervébe, de azokat a 
fenntartó változatlan feltételek mellett kívánja biztosítani az Üllői úti Tagintézményben. 

Az iskola igazgatója lefolytatta a szükséges véleményezési és egyeztetési eljárásokat. A 
módosított pedagógiai program, a szakértői vélemények az Oktatási és Közművelődési 
Főosztályon megtekinthetők. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 2010. március 4-ei ülésén tárgyalja a Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola módosított pedagógiai programját. 
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Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola módosított pedagógiai programját azzal a feltétellel, hogy 
a szakköri órák nem épülhetnek be a pedagógiai program helyi tantervébe, azok 
finanszírozása a mindenkori költségvetés függvényében alakul. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Üllői úti Tagintézményében a 2010/201 l-es tanévben továbbra is 
finanszírozza a szakköri órákat az eddigieknek megfelelően. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2010. február 25. , , , 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 
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Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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