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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban a közoktatással kapcsolatban az Országgyűlés több alkalommal hozott 
döntést, módosított törvényeket. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2010. szeptember 1. napján hatályba lépett 
módosítása  a nem szakrendszerű oktatással,  a tanulók szöveges értékelésével,  valamint  az 
évfolyamismétlésre történő kötelezéssel tartalmaznak lényeges változtatásokat.

A törvénymódosítások közül, fenntartói döntés meghozatala jelenleg a közoktatásról szóló 
törvény 70. § (3) bekezdésének 2010. szeptember 1. napjától hatályos módosítása miatt 
szükséges,  mely a tanulók teljesítményének félévkor,  valamint  év végén történő szöveges 
értékelésével kapcsolatos változásokat tartalmazza. 

A  közoktatási  törvény  70.  §  (3)  bekezdésének  2010.  szeptember  1.  napjától  hatályos 
módosulása szerint:

„70. § (3) Az 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 második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és  
év  végén  a  tanuló  értékelésére  az  iskola  pedagógiai  programja  a  (2)  bekezdésben  
meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja.....”

A törvénymódosítás előtt a 2. évfolyamon év végén, a 3. évfolyamon félévkor és év végén, 
továbbá 4. évfolyamon félévkor kötelező volt a tanulók teljesítményének szöveges értékelése, 
az osztályzattal történő minősítés helyett. 

Az önkormányzati  fenntartású józsefvárosi iskolák közül több intézmény (Práter Általános 
Iskola,  Losonci  Téri  Általános Iskola,  Molnár  Ferenc Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű 
Általános Iskola, Németh László Általános Iskola, Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános 
Művelődési Központ) jelezte, hogy élnek a közoktatási törvény 70. § (3) bekezdésének 2010. 
szeptember 1. napjától hatályos módosítása adta lehetőséggel. 
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Az iskolák a 2010/2011. tanév II.  félévétől  szeretnének áttérni  a tanulók teljesítményének 
osztályzattal való minősítésére a 2-4. évfolyamon. A fenntartó hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
intézmény az osztályozást (2. évfolyamon év végi, további évfolyamokon félévi és év végi 
osztályozást)  ne  felmenő  rendszerben  vezesse,  hanem  a  2010/2011.  tanév  II.  félévétől  a 
második évfolyamon és a további évfolyamokon is.

A közoktatási törvényt módosító 2010. évi LXXI. tv. 5. §-a a következőképpen rendelkezik:
„ 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 fenti törvényi hely lehetővé teszi a fenntartók számára, hogy a közoktatási törvény 70. § (3) 
bekezdése szerint  – tanulók teljesítményének osztályzattal  történő minősítése  -  módosított 
Pedagógiai Programok közoktatási szakértői véleményeztetésétől eltekintsen. Ez esetben az 
iskolák saját hatáskörükben módosíthatják a Pedagógiai Programjukat, 2010. december 31. 
napjáig. 

Ugyancsak fenntartói döntés szükséges majd a Közoktatási  törvény 8. § (3) bekezdésének 
2010.  szeptember  1.  napjától  hatályos  módosítása  miatt  is,  mely  a  nem  szakrendszerű 
oktatásra  vonatkozik,  az  alsó  évfolyamokon  (1-4.).  Az  iskolák  kötelesek  módosítani  a 
Pedagógiai Programjukat a törvényi helynek megfelelően, a 2011/2012. tanévtől kezdődően. 
Ez esetben már nem lehet eltekinteni az általános előírások alkalmazásától, a fenntartónak a 
módosított  pedagógiai  programokat  közoktatási  szakértővel  kell  majd  véleményeztetni,  a 
jóváhagyás előtt. A törvényi határidők betartása miatt javasoljuk, hogy a jövő év elején, egy 
időpontban (2011. február 15.) küldjék be fenntartói  jóváhagyásra az iskolák a módosított 
Pedagógiai Programokat. 

Fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában lévő iskolák a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 70. § (3) bekezdése alapján módosítsák Pedagógiai Programjukat, 
amennyiben a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni a 
tanulók félévi és év végi teljesítményét,

2. hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  iskolák  az  1.  pontban  meghatározottak  szerint,  a  2. 
évfolyam II. félévétől az alsós évfolyamokon egyidejűleg bevezessék a tanulók félévi 
és év végi teljesítményének osztályzattal történő minősítését,  

3. élve a 2010. évi LXXI. tv. 5. § (2) bekezdésében adott lehetőséggel, a fenntartásában 
lévő iskolák jelen határozat 1. és 2. pontja alapján módosított Pedagógiai Programját 
nem kívánja közoktatási szakértővel véleményeztetni, hozzájárul, hogy a módosítást 
az iskolák saját hatáskörben elvégezzék,
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4. jelen  határozat  1-3.  pontjában  meghatározott  hozzájárulással  az  iskoláknak  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  70.  §  (3)  bekezdése  alapján  van 
lehetőségük módosítani  Pedagógiai  Programjukat,  egyéb területre  a módosítás  nem 
térhet ki,

5. felkéri a polgármesteren keresztül a fenntartásában működő iskolák igazgatóit, hogy a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése alapján módosított 
Pedagógiai Programot 2011. február 15. napján nyújtsák be a fenntartónak jóváhagyás 
céljából.

Felelős:    polgármester
Határidő: 1-3. pontra: 2010. szeptember 22.

        4. pontra: 2010. december 31.
        5. pontra: 2011. február 15.

Budapest, 2010. szeptember 13.

     Dr. Kocsis Máté
                       polgármester 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

          Dr.  Mészár Erika
   a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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