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Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Angol  
    Tagozatos Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mező János úr, az Angol Tagozatos Általános Iskola igazgatója az általa vezetett intézmény 
módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyását kérte a fenntartótól. 
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 44.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az 
intézmény pedagógiai programját a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával 
válik érvényessé. Az iskola a helyi tantervét is beépíti a pedagógiai programba. A törvény 
48.§ – a szól részletesen arról, hogy mi mindent kell tartalmaznia a Pedagógiai programnak. 
 
 A benyújtott módosított Pedagógiai program tartalmazza ezeket. 
 
A Közoktatási törvény 44.§ (1) bekezdése szerint a fenntartó a pedagógiai program 
jóváhagyása előtt köteles szakértő véleményét beszerezni. Ez ebben az esetben is megtörtént. 
Elismerően nyilatkozott véleményében az Angol Tagozatos Általános Iskola Pedagógiai 
programjáról a szakértő. 
 
Az Angol Tagozatos Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása három 
területet érint.  

 Aktualizálták a helyzetleírást. (A személyi, tárgyi feltételek, a tanulók összetétele, a 
beiskolázási körzet, az alapító okirat változásai szükségessé tették a módosítást.) 

 A 2009/2010-es tanévtől kezdődően az első és ötödik osztályoktól kiindulva 
felmenő rendszerben a 2007-es Nemzeti alaptanterve épülő, az Oktatási 
Minisztérium által kiadott kerettantervet kívánják bevezetni. Az angol nyelv 
tanításához saját tantervüket használják. 

Ez a tantervváltás biztosítja, hogy a kulcskompetenciák fejlesztése hatékonyan valósuljon 
meg az iskolában. 

 Harmadik változtatás az lesz, hogy módosul az angoltanítás rendszere. 
Harmadik osztálytól kezdve az iskola valamennyi tanulójának az angol nyelvet emelt 
óraszámban, 5. osztálytól kezdve emelt szinten tanítják. Az angol nyelv oktatását sávos 
formában szervezik meg. A nyelvi csoportokat nyelvi fejlettségi szint szerint alakítják ki. Az 
angolórákat évfolyamonként azonos időben szervezi meg az iskola. A csoportok között 
átjárhatóság lesz. 
Az Angol Tagozatos Általános Iskola Esélyegyenlőségi programját 2007-ben fogadták el. 
Évről- évre sok olyan tanuló van, aki - bár ők nagyon szeretnének bejutni az emelt szintű 



osztályba - nem tudják felvenni. Régóta nagy feszültségforrás, nagyarányú szülői 
elégedetlenségséget generáló tényező volt ez az iskolában. 
A program megfelel a jelenlegi törvényi szabályozásnak, az oktatáspolitikai, az esély 
egyenlőségi elvárásoknak is. 
A leírt szabályozás összességében nem igényel nagyméretű többletforrást. A 2009/2010-es 
tanévben, az indulásnál az új rendszer bevezetése heti 5 többletórát jelent. 
6 év múlva már a teljes iskolában, valamennyi évfolyamon beindul az emelt szintű oktatás. 
 
A tantervi változtatást az iskola tantestülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A 
szándékot az iskolaszék és a diákönkormányzat is támogatta. A tervezet változtatás a mostani 
elsősöket és másodikosokat érinti. 
 

 
 

Kérem, támogassák az előterjesztésben foglaltakat. 
 

Határozati javaslat:  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
……………… számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Angol Tagozatos 
Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását. 

 
Felelős: Belán Beatrix alpolgármester 
Határidő: 2009. május 30. 
 
 
Budapest, 2009. május 5. 
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Az előterjesztést készítette: Pelle Andrásné 
Háttéranyag a titkárságon megtekinthető. 


