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Tárgy: Javaslat fenntartói 
hozzájárulásra a pedagógiai 
program jóváhagyására, 
bevezetésére vonatkozó 
általános előírások 
alkalmazásától való eltéréshez 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) módosításáról szóló 
2010. évi LXXI. törvény megváltoztatta az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés 
alkalmazásának feltételeit. Ismét van lehetőség a második évfolyam végétől kezdődően 
évfolyamismétlésre utasítani a diákokat, ha a nevelőtestület úgy ítéli meg. 
Ez a törvény 2010. szeptember l-jén lép hatályba. 

2010. évi LXXI. törvény 5. § (2) pontja szerint azok az iskolák, amelyek a tanulók 
teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, 
értékelni, 2010. december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e törvény hatályba 
lépésétől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program 
jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a 
szükséges változtatásokat átvezetik. 
Azok az iskolák, melyek az általános iskola 2—4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést 
alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe 2010. december 31-ig 
építik be. 

A bevezetésére vonatkozó általános előírásokat a Kt. 44. § (1) pontja tartalmazza: 
a nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program 
szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program 
jóváhagyása előtt köteles - az Országos szakértői névjegyzékben szereplő, az adott intézménytípusnak 
megfelelő szakterületen nyilvántartásba vett - szakértő véleményét beszerezni. 

A Kt. további módosítása várható, ami kihatással lesz az intézmények pedagógiai 
programjára. Ezért a 2010. évi LXXI. törvény 5. § (2) szerint való eljárás - a fenntartó 
hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános 
előírások alkalmazásától való eltéréshez - a fenntartó számára költségkímélő döntés, mivel 
eltekinthet szakértői vélemény beszerzésétől. Az érintett intézmények főosztályunkon 
megtekinthető nyilatkozatban kérték a fenntartó hozzájárulását. 
A főosztály a vezetői munkaközösség-vezetőkkel való egyeztetés alapján a törvényi 
változások szerint módosított pedagógiai programok megküldésének határidejeként 2010. 
december 15-ét jelöli meg. 



Az érintett intézmények Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. szeptember 
9-ei ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi 
ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. § (2) 
bekezdése szerint hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére 
vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez, a tanulók teljesítményének 
osztályzattal történő minősítéséhez, értékeléséhez szükséges változtatások pedagógiai 
programban való átvezetése esetében. 
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2010. december 31. 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2010. augusztus 30. 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 
Dr. Neszteli István 
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