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Tisztelt Képviselő-testület!
A módosított Közoktatási törvény értelmében a 2010/2011. tanév második félévétől az iskoláknak lehetőségük van
az alsó tagozat 2. évfolyamától kezdődően a szöveges értékelésről az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő
értékelésre.
A vonatkozó jogszabály értelmében ennek végrehajtásához a pedagógiai program módosítására van szükség,
amelyet a fenntartó jóváhagyása esetén szakértői véleményeztetés nélkül elvégezhet a nevelőtestület 2010.
december 31-ig.
A 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénymódosítás 5 § alapján:
„5. §(1) Ez a törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Azok az iskolák, amelyek a Kt. - e törvény 2. §-ával megállapított - 70. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 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 hatálybalépéstől 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 pedagógiai program helyi tantervének módosítását, az alábbiak indokolják:
- a szülők konkrétan az érdemjegyek, osztályzatok megnevezését kérik,
- az oktatás felmenő rendszerében – felső tagozat, középiskola – nincs meg az átmenet, átjárhatóság, mert nem a
szöveges értékelés rendszere él,
- az érdemjegyek, osztályzatok alkalmazásával egyértelmű tájékoztatás nyújtható a gyermek teljesítményéről,
tudásszintjéről.
- az intézményvezetés kikérte a nevelőtestület (2010. augusztus 31.-én) és a szülői szervezet véleményét (2010.
október 12.-én), melyek alapján egyöntetűen az érdemjeggyel és osztályzattal történő értékelés és minősítés
bevezetése mellett foglaltak állást.
A fenntartó jóváhagyásával az intézmény áttérhet a 2010/2011-es tanév második félévétől az általános iskola alsó
tagozat 2. évfolyamától kezdődően a szöveges értékelésről az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő
értékelésre, amennyiben átvezetésre kerülnek az osztályzásra való áttérés szabályai 2010. december 31.-ig,
valamint a fenntartót írásban tájékoztatja az intézmény vezetője, hogy az átdolgozott helyi tantervet (mely a
pedagógiai program részét képezi) a nevelő testület elfogadta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda pedagógiai program módosítási kérelmének engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda pedagógiai programjának módosítását, a 2010. évi LXXI. törvény 5. § alapján, mely módosításról az
intézményvezető 2011. január 15.-ig levélben értesíti a fenntartót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem engedélyezi a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda pedagógiai programjának módosítását, a 2010. évi LXXI. törvény 5. § alapján.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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