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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pedagógiai programunk átdolgozását az Üllői úti tagintézmény úszó osztálya iránti 
érdeklődés csökkenése indokolja. 
2009/2010-es tanévben a tervezett két osztályból csupán egyet tudtunk indítani. 
A kerület határán elhelyezkedő iskola körzetébe tartozó szülők számára már nem 
vonzó a sport ilyen irányú képzése. Adalékként említjük, hogy az iskola hatósugarában 
sportot preferáló intézményként nem csupán mi vagyunk jelen. 
Az érdeklődés hiány intézményünk jövőjét is fenyegeti, más, már alkalmazott és 
bevált szakirány megvalósítását kívánjuk megvalósítani* melyhez támogatásukat 
kérjük. 
Intézményünkben a két-tannyelvű osztályok sikerrel működnek, jó eredményekkel, 
magas színvonalon tanítunk. 
Évek óta folyik a tánc oktatása. A művészeti nevelés lényeges elemként emelkedik ki a 
tanórai és a szabadidős tevékenységeinkben. 
Nyolc kolléga drámapedagógiai szakirányú képzésben vett részt, két kolléga pedig a 
magyar szak mellett drámatanári diplomával is rendelkezik. 
Negyedik éve szoros kapcsolatban állunk a Drámapedagógiai Nevelést Segítő 
alapítvánnyal, mely az Őze Lajos Művészeti Iskolát működteti. 
Délutánonként hat csoport tevékenykedik termeinkben, összesen 75 gyermek vesz 
részt drámapedagógia és színjátszó foglalkozásokon. A szülők alapítványi 
hozzájárulásként tandíjat fizetnek. 
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A terembérleti díj ellenértékeként ünnepségeket, programokat szerveznek 
tanulóinknak, segítik pedagógusaink munkáját. 
A kerületben ismert szociológiai viszonyokat jól ismerve úgy érezzük, mindenki 
számára elérhetővé kellene tenni a képzést, hiszen többen anyagi okok miatt nem 
tudják gyermeküknek e személyiség és kulturális látókört bővítő programot biztosítani. 

Iskolánkban dráma-osztályokat kívánunk indítani, ahol tanórai keretek között 1-4. 
osztályban a választható órákban drámát heti 2 órában, 5. osztályban modulként heti 1 
órában tanítanának kollégáink. 
Délutánonként heti 2 óra szakköri tevékenység formájában táncot és színjátékot 
sajátíthatnának el tanulóink akár színész-drámatanárok vezetésével. 
Lehetőséget kívánunk adni a kerület többi iskolájában tanító kollégának, hogy 
munkánkat megismerjék, nyitott kapuk programmal várjuk őket. 
Készek vagyunk arra, hogy a kerület módszertani bemutató iskolájává váljunk, ahol a 
dráma és színjáték tanítása bemutatásra kerülhetne. 
Hasonló képzést nyújtó iskola nincs a kerületben, a módszertani siker elismert. 
Segítséget adhatnánk az osztályfőnöki órákon alkalmazható eljárásokra, 
prevencióként, a konfliktuskezelés megoldásaira, az agresszió kezelésére. 
Továbbá készek vagyunk arra, hogy a drámapedagógia a nyelvoktatásban című 
programunkat is megismertethessük a kerületben tanító kollégákkal. 

Hisszük, hogy tanítványainkat olyan útra vezetnénk drámapedagógiai képzésünkkel, 
melyen a művészet, mint a szépség közvetítője szellemi táplálékukká válik, mellyel 
formálódnak, értékesebbé válhatnak. 
Pedagógiai célunk tehát az új program megvalósításával, hogy a hozzánk járó 
gyerekek a rájuk leselkedő nehézségeket megoldják, a konfliktusokat kezelni tudják, 
és korunk erőszakos és kíméletlen valóságával szemben a humánumot, a szépet, az 
igaz emberi értékeket őrizzék. 

Jelenlegi módosításunk a már elfogadott pedagógiai programunkhoz képest a fenntartó 
részéről többletköltséget nem jelent. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága 2009. októberi ülésén tárgyalta, a bizottság 
álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésén ismerteti. 

Határozati javaslat 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
engedélyezi a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2010/201 l-es tanévtől a 
drámapedagógiai osztály indítását többletköltség nélkül. 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Eva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az első osztályok indításához a 
drámapedagógiai programot hirdesse. 2 



Határidő: azonnal 
Felelős: Szász Csaba alpolgármester 
Végrehaitásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Damó Éva igazgató 

Támogatásukban bízva, 

Budapest, 2009. október 1. 

Törvényességi szempontból látta: 
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Damó Éva 
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Dr. Neszteli István 
jegyző 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Szakmai vélemény a Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
drámapedagógiai programjával kapcsolatban 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézményében, olyan mértékben csökkent az 
úszás iránti érdeklődés, hogy a 2009/2010-es tanévben csupán egy osztály indult. A szülők 
számára már nem vonzó a sport ilyen irányú képzése, ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet 
kap a művészeti nevelés. 

Az intézményben évek óta foglalkoznak tánc oktatásával, színjátszó foglalkozások 
vezetésével valamint több pedagógus rendelkezik drámapedagógiai szakirányú végzettséggel. 
Az eddig felmerült tapasztalatok alapján érdeklődéssel fogadják mind a szülők mind a tanulók 
a dráma és a színjáték tanítását/ tanulását. Az előbb említett foglalkozások terv szerint az 
angol és az osztályfőnöki órák terhére történnek, ezáltal az órakeretük biztosított. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. 
számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) 
eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzéket, amelynek a fent nevezett intézmény megfelel, 
a drámapedagógiai program személyi feltételeiről pedig az intézmény igazgatója szakszerűen 
gondoskodik. 

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály a képviselő-testület decemberi ülésére nyújtja be az 
Önkormányzati közoktatási döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervről szóló előterjesztést. Ennek az előterjesztésnek a részeként 
szerette volna javasolni az iskola drámapedagógiai programjának bevezetését. A Janikovszky 
Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója annak érdekében, hogy 
időben meg tudja hirdetni a programot már az októberi testületi ülésen fenntartói döntést kér. 

Azért, hogy a következő 2010/201 l-es tanévben ne csak egy osztály induljon, illetve 
megakadályozzuk az iskola osztályszámának további csökkenését, az Oktatási és 
Közművelődési Főosztály támogatja a drámapedagógiai program bevezetését. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 2009. október 8-ai ülésén tárgyalja a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola drámapedagógiai programját, a bizottság elnöke 
állásfoglalását a képviselő- testületi ülésen ismerteti. 
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Határozati javaslatok; 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a 2010/201 l-es 
tanévtől (2010. szeptember 1.) kifutó rendszerben megszűnteti az úszó osztályt a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Altalános Iskola Üllői úti tagintézményében. 

Határidő: 2010. augusztus 31. 
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 felkéri a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u. 32. ) igazgatóját, hogy a 
drámapedagógiai program bevezetésével módosítsa pedagógiai programját, és azt nyújtsa be a 
fenntartónak jóváhagyásra. 

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2010. évtől 2015. évig terjedő időszakra készülő Önkormányzati 
közoktatási döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és 
fejlesztési tervbe építse be a drámapedagógiai program indítását. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2009. október 1. 
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dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 
Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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