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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2010. augusztus 16-i ülésére 

 
 
Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő JMK Óvoda 
és Park Óvoda, valamint a Bajza József Általános Iskola, az Erzsébet Utcai Általános Iskola, és 
a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium nevelési-pedagógiai programjának 
jóváhagyása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törtvény 44. § (1) bekezdésében előírja, hogy a 
nevelési-oktatási intézményekben a nevelő és oktató munka, nevelési, illetve pedagógiai 
program szerint folyik. A nevelési illetve pedagógiai programot a nevelőtestület, illetve a 
tantestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
A fent említett intézmények nevelési és pedagógiai programjának megváltoztatását több dolog is 
indokolta: a JMK és Park Óvodák esetében egyfelől törvényi változás, másfelől a TÁMOP-
3.1.4/08/1. pályázaton való részvétel. Az Óvodai nevelés országos alapprogramját a 
137/1996.(VIII.28.) Kormányrendelet adta ki, melyet a 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet 
módosított. E rendeletben foglaltaknak megfelelően kellett az óvodáknak felülvizsgálniuk 
nevelési programjukat, továbbá a pályázatban megfogalmazott kompetencia alapú komplex 
óvodai programot bevezetni legalább egy óvodai csoportban. A kompetencia alapú oktatás 
módszertanának és eszközeinek megjelenése beépült mindkét óvoda nevelési programjába, így 
kibővült az eddig érvényben lévő nevelési program. 
A Bajza József Általános Iskola, az Erzsébet Utcai Általános Iskola, és a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium pedagógiai programjának megváltozatását is a TÁMOP-
3.1.4/08/1. pályázaton való sikeres részvétel indokolja. Ennek következtében ezen iskolák 
programjába is beépül a kompetencia alapú oktatás módszertana és eszközrendszere, mely 
célozza a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és 
kulcskompetenciájának egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő 
szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség 
szempontjainak érvényesítését. 
Az érintett intézmények a szükséges változtatásokat megtették, az elkészült dokumentumokat 
Újpest Önkormányzatához jóváhagyásra megküldték. 
A szükség szerint átdolgozott nevelési és pedagógiai programok - az óvodák esetében - tükrözik 
a módosított Alapprogram szellemiségét, de megtartották az egyéni arculatot. 
 
Az Önkormányzat által felkért szakértő megállapította, hogy a nevelési, pedagógiai programok a 
törvényi előírásoknak és az Alapprogramban megfogalmazott pedagógiai elveknek megfelelnek, 
így elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 



Határozati javaslat: 
……………………önko. hat. 

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő JMK Óvoda (1043 Budapest, 
Nyár. u. 6.) nevelési programjának módosítását. 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
Határozati javaslat: 
……………………önko. hat. 

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda (1048 Budapest, 
Külső-Szilágyi u. 46.) nevelési programjának módosítását. 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
Határozati javaslat: 
……………………önko. hat. 

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bajza József Általános Iskola 
(1046 Budapest, Bajza u. 2.) pedagógiai programjának módosítását. 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
Határozati javaslat: 
……………………önko. hat. 

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Utcai Általános Iskola 
(1016 Budapest, Erzsébet u. 31.) pedagógiai programjának módosítását. 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
Határozati javaslat: 
……………………önko. hat. 

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) pedagógiai programjának 
módosítását. 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
 
Újpest, 2010. augusztus 10. 
 
 
          Belán Beatrix 
 
 
 
 
 
 
Háttéranyag a Titkárságon megtekinthető. 
Az előterjesztést készítette: Szücs Judit 


