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S z e n t e s 
 
 
              Tisztelt  Képviselõ-testület!       
 
A Petõfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása azért szükséges, mert a  
jogszabályi elõírások szerint nem valósul meg az intézményben az ének-zene tantárgy 
emelt szintû oktatása. 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat közoktatási 
intézményrendszere mûködésére vonatkozó 11/2004. (I. 23.) Kt. sz. határozatával elfogadott 
Minõségirányítási Programjában (ÖMIP ) fenntartói elvárásként fogalmazta meg, hogy a 
Petõfi Sándor Általános Iskola az 1-8. évfolyamokon emelt szintû ének-zene oktatás révén 
alapozza és fejlessze a tanulók zenei mûveltségét.   
A Közoktatási törvény 121.§ (1) bekezdésének 7. pontja értelmében emelt szintû az oktatás-
nevelés akkor, ha a meghatározott tantárgy ismeretanyagának oktatása a  helyi tanterv szerinti 
magasabb követelmények alapján történik, mégpedig a Nemzeti Alaptantervben(NAT) 
meghatározott órakeret felhasználásával.  
A NAT kiadása, bevezetése, és alkalmazása a 243/2003.(XII.17.) Kormány rendelet alapján 
történik. A NAT tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó fejezetében a 
3.§(5) bekezdés a./ ponja alapján: az emelt szintû oktatás valamennyi tantárgy esetében-
kivéve a b./ pontban megjelölt tantárgyakat- legalább heti négy tanórai foglalkozás 
megszervezését jelenti.  
Az emelt szinten oktatott tantárgy tanterve tehát óraszámban, tananyagában, 
követelményeiben is eltér a nem emelt szintû tantervtõl.  
A Petõfi Sándor Általános Iskolában nem emelt szinten történik az ének-zene tantárgy 
oktatása. Az iskola a helyi tantervében illetve az éves tantárgyfelosztásában is csak heti egy 
ének-zene órát szerepeltet. Egyes osztályok esetében a további zeneoktatási órák az alapfokú 
mûvészeti iskola zenemûvészeti tanszakának tanterve alapj án szervezõdnek, ennek 
megfelelõen térítési díjasak. Ebbõl következõen az ún. ének-zene osztályokba járó tanulók 
nem emelt szintû ének-zene oktatásban, hanem a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola 
keretében alapfokú mûvészeti nevelésben-oktatásban vesznek részt.  
A Petõfi Sándor Általános Iskola ötéves munkájáról szóló- az intézményvezetõ által 
elõterjesztett- beszámolót a Képviselõ-testület a 2006. május 12-én megtartott ülésén 
tárgyalta. A Beszámolóhoz mellékelt jegyzõi kiegészítõ jelentés értékelte a beszámolót, az 
intézmény mûködését,többek között a tanítási szerkezetet. Ennek kapcsán a jegyzõi vélemény 
megállapította azt is „……. helytelen a beszámoló tanítási szerkezet címû részében megjelölt 



gyakorlat, mely szerint „ az emelt ének-zenei képzés és a két énekkar a Lajtha lászló 
Alapfokú Mûvészeti Iskola keretei között mûködik”.  
Sajnálatos módon az intézmény a 2006/2007. tanév kezdetén sem változtatott az eddigi ének-
zene oktatás gyakorlatán. 
Ezért javaslom, hogy 2006. szeptember 1-jétõl visszamenõlegesen a Petõfi Sándor Általános 
Iskola Alapító Okiratában megjelölt feladatok közül kerüljön megszüntetésre az emelt szintû 
ének-zene oktatás, hiszen az a gyakorlatban amúgy sem valósult meg az elõírásoknak 
megfelelõen. 
 
……/2006.(XI.24.) Kt. 
                       
Tárgy: A Petõfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
                                      HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Petõfi Sándor Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítására vonatkozó elõterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1). A Petõfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratában kijelölt, a Feladatai címszó alatti 
harmadik gondolatjeles bekezdésû, az 1-8. évfolyamokra vonatkozó emelt szintû ének-zene 
tantárgy oktatási feladatot 2006. szeptember 1-jétõl visszamenõlegesen megszünteti, azzal, 
hogy az intézmény a helyi tantervének megfelelõen nem emelt szinten biztosítsa a tanulók 
számára az ének-zene tantárgy oktatását. 
 
2.) A Képviselõ-testület ugyancsak megszünteti Önkormányzati Minõségirányítási 
Programjában a Petõfi Sándor Általános Iskola emelt szintû ének-zene oktatási 
kötelezettségét. 
 
Határidõ: a 2. pont esetében  2006. december 1.  
Felelõs: Alpolgármester 
             Jegyzõ 
             Petõfi Sándor Általános Iskola Igazgatója 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.  Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Szentes Város Jegyzõje 
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
5. Petõfi Sándor Általános Iskola Igazgatója 
6. Jegyzõi Iroda és általa az érintettek 
7. Irattár                        
  
     Szentes, 2006. november  2. 
 
                                                                                                             Szûcs Lajos 
                                                                                                            alpolgármester                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


