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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Országgyűlés a 2010. évi LXXI. törvényben (továbbiakban: módosító törvény) 
rendelkezett a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70.§ (3) bekezdésének 
módosításáról (a továbbiakban: Kt.).  
 
A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második 
évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy 
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A módosított törvény alapján az 
intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év 
végétől a negyedik év  I. félév végéig a szöveges értékelést vagy a hagyományos 
osztályozásos módszert használják-e, esetleg a kettőt együtt. 
 
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 a szükséges változtatásokat a programjukon átvezetik. 
 
A Pedagógiai Programok fenti tartalmú módosításának bevezetését a módosító törvény 5.§ (2) 
bek. átmeneti szabályban rögzítette. Az intézmények abban az esetben vezethetik be a 
2010/2011. tanév végén az érdemjeggyel való osztályozást, ha a jogszabály 2010. szeptember 
1-jei hatályba lépését követő hatvan napon belül a fenntartó engedélyezi a közoktatási 
törvényben, a pedagógiai programok jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános 
előírásoktól való eltérést. 
Ezek az általános előírások pedig nem mások, mint a pedagógiai program közoktatási 
szakértővel történő véleményezése ( Kt. 44.§(1) bekezdése) és felmenő rendszerben történő 
bevezetése (Kt. 51.§ (1) bekezdés). Vagyis, azok az intézmények, amelyek a 2010/2011. 
tanév végén vissza szeretnének térni az osztályzattal történő értékelésre, ezt megtehetik 
anélkül, hogy a pedagógiai program módosításához szakértőt vennének igénybe, illetve a 
felmenő rendszerben történő bevezetést sem kell betartaniuk. 
 
Az általános iskolák élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. A tantestületek a szöveges értékelés 
eddigi tapasztalatai, pedagógiai szempontok, valamint a szülői igényeket figyelembe véve 
kívánják áttekinti pedagógiai programjukat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt intézmények 
esetében járuljon hozzá a pedagógiai programok módosításához. 
 
 
Budapest, 20010. augusztus 27. 
 
 
 
 
 
 
 
  Tóth Mihály 
 
 
 



   2

Határozati javaslat:
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 

LXXI. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján - a határozatban felsorolt intézmények 
esetében –hozzájárul, hogy azok a pedagógia program módosítása során az 1993. évi LXXIX. 
törvény 44.§ (1) bekezdésben és az 51.§ (1) bekezdésben a pedagógiai program jóváhagyására, 
bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától eltérjenek. 
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Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
Általános Iskola 
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Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra:  2010. december 31. 
Felelős:     Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:   Vukovich Zoltán OMISÁ mb. ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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