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Szentes  
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A magyar általános iskolai tanulók a különböző képességfelmérő vizsgálatok során az 
európai összehasonlításban igen gyengén szerepeltek. Különösen az alapkészségek                       
– olvasás-szövegértés, kommunikációs készség, számolási készségek, problémamegoldó 
készségek és képességek – tekintetében maradtak el hasonló életkorú európai társaiktól. 
Ennek egyik alapvető oka lehet, hogy az általános iskola első négy tanéve nem elégséges 
ezen alapkészségek olyan szintű elsajátításához, begyakorlásához, amelyre építeni lehetne a 
közoktatás magasabb évfolyamain. A másik ok az lehet, hogy túlságosan gyors az átmenet 
az egytanítós, gyermekbarát pedagógiai eszközöket és módszereket alkalmazó rendszerből a 
szaktanárok által alkalmazott, nagyobb követelményeket támasztó szaktanári rendszerre. 
 
Ezt az átmenetet hivatott enyhíteni a nem szakrendszerű oktatás részleges kiterjesztése 
az 5-6. évfolyamra. 
A nem szakrendszerű oktatásnak az általános iskola ötödik-hatodik évfolyamára történő 
bevezetésének szükségességét már a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi 
LXI. törvénnyel történő módosítása is megfogalmazta. A rendelkezés végrehajtásának 
határidejét a hivatkozott törvény 90. §-a (2) bekezdésének a) pontja tartalmazza, mely szerint 
a módosítást 2004. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben kell bevezetni. Így az új oktatási 
forma a 2008/2009. tanévben éri el az alapfokú oktatás ötödik évfolyamát. 
A Közoktatási törvény 8. §-a értelmében „…a helyi tantervben meghatározottak szerint az 
alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének huszonöt- 
ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás folyik”. Ennek megfelelően tehát az 
ötödik évfolyamon a 2008/2009. tanévben kell első ízben megszervezni a nem 
szakrendszerű oktatást. (Alapozó szakasz: az ötödik évfolyammal kezdődik és a hatodik 
évfolyam végéig tart; Nem szakrendszerű oktatás: ha a tantárgyakat, illetve a tantárgyak 
nagyobb körét a tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja). 
 
Az alapozó szakaszban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség 
együttesek megalapozása folyhat. A nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése az ötödik és 
a hatodik évfolyamra, azt a célt szolgálja, hogy lehetővé váljon az érintett tanulói körben 
azoknak az alapvető készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amelyeknél az első-
negyedik évfolyamon a kiemelt fejlesztési célok, a kulcskompetenciák megalapozása nem 
fejeződött be. 
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Ahhoz, hogy a változás sikeres legyen – tehát a tanulók az alapkészségeket úgy elsajátítsák, 
hogy arra a további tanulmányaikat építeni tudják -, olyan helyi tantervet kell készíteni, 
amely az alaptantárgyaknál mellőzi a felesleges lexikális tudnivalókat, azokat, amelyeket 
életkora alapján a 10-12 éves tanuló nem, vagy nem kellő mélységgel tud elsajátítani.                     
A pedagógiai módszereket úgy kell megválogatni, hogy azok kellő teret adjanak a színes, 
sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; hogy fejlesszék a tanulók 
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát; hogy hozzájáruljanak életmódjuk, 
szokásaik, értékkel történő azonosulásuk fokozatos kialakulásához. 
 
A közoktatási törvény, vagy más oktatási jogszabály nem határozza meg azokat a 
tantárgyakat, ismereteket, amelyeket az ötödik-hatodik évfolyam nem szakrendszerű 
tanítási óráin oktatni kell, illetve azt, hogy mely ötödikes, hatodikos tantárgyakat kell az alsó 
tagozatos módszerekkel, szemlélettel tanítani. 
Az alapozó funkció tartalmának, hatékonyságának – tehát olvasás-szövegértés, 
problémamegoldó készség, kommunikációs készség – növelése elsősorban a magyar és a 
matematika műveltségi területeken indokolt. Lehetőség van azonban arra, hogy más 
műveltségi területeket is bevonjon az iskola az említett alapkészségek fejlesztésére. Azonban 
mindig a tanulók fejlettségéből, eredményeiből kiindulva kell megtervezni a végső 
megoldást. 
Az úgynevezett készségtárgyak (technika, ének-zene, rajz, testnevelés) természetesen igen 
fontos szerepet töltenek be a tanulók képességei kibontakoztatásában, az alapkészségek 
kifejlesztése azonban nem ezeknek a tantárgyaknak a segítségével történik, így nem javasolt 
e tantárgyakkal „megoldani” az alapkészségek fejlesztését. 
 
A nem szakrendszerű oktatás ötödik-hatodik évfolyamra történő kiterjesztésének 2003-as 
bevezetésétől kellő idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a 2008/2009. tanévben már megfelelő 
felkészültségű pedagógusok közreműködésével kerüljön megszervezésre  az ötödik 
osztályokban a nem szakrendszerű oktatás. 
A Közoktatási törvény 17.§-a (1) bekezdésének b)-c) pontja alapján nemcsak tanítói 
végzettség és szakképzettség, hanem megfelelő feltételek teljesítése esetén tanári végzettség 
is lehetővé teszi a nem szakrendszerű oktatásban való közreműködést. 
 
A nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése szorosan kötődik az iskola tevékenységéhez, ennél 
fogva szükséges a szabályozó dokumentumoknak, közülük elsősorban a helyi tantervnek a 
módosítása. A jogszabályi követelménynek megfelelően az általános iskoláknak                      
2007. szeptember 30-ig kellett átdolgozni és jóváhagyásra megküldeni a fenntartónak a 
nem szakrendszerű oktatás bevezetését is magába foglaló Helyi Tantervüket. 
A helyi tantervek jóváhagyásához szakértői vélemény igénybevételére nincs szükség. 
 
Az önkormányzati fenntartású általános iskolák fentieknek megfelelően módosították és 
nyújtották be jóváhagyásra helyi tanterveiket, figyelemmel arra, hogy az 5-6. évfolyamon a 
tanulók kötelező óraszáma 22,5 óra, a nem kötelező tanórák száma 5,625 óra. A heti órakeret 
így 28,125 óra. Az iskolák jellemzően 25 %-ban határozták meg a heti órakeretre 
vonatkozóan a nem szakrendszerű oktatás arányát. 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a kötelező órák terhére 5,5, míg a nem kötelező órák 
terhére 1,5 órát, összesen tehát 7 órát használnak fel a nem szakrendszerű oktatásban. 
Ennek megoszlása: Magyar nyelv és irodalom tantárgy 2 óra; Matematika tantárgy 2 óra; 
Idegen nyelv tantárgy 2 óra; Ének-zene tantárgy 1 óra. 
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A Koszta József Általános Iskolában a Magyar nyelv és irodalom, a Matematika, az Idegen 
nyelv tantárgyak és a készségtantárgyakra épül a nem szakrendszerű oktatás, éspedig a 
kötelező és nem kötelező órakeret legalább 25%-ra tervezve, 7-8 órában meghatározva. 
A Deák Ferenc Általános Iskolában és Damjanich János Tagiskolájában a Magyar nyelv 
és irodalom tantárgy esetében 2 órát, Idegen nyelv tantárgy esetében 3 órát, Matematika 
tantárgy esetében 1 órát, Ének-zene tantárgy estében 1 órát, összesen tehát 7 órát használnak 
fel a nem szakrendszerű oktatásra az 5-6. osztályokban. 
A Klauzál Gábor Általános Iskola a kötelező és a nem kötelező tanórák 27%-át, összesen  
8 órát használ a nem szakrendszerű oktatásra az ötödik-hatodik évfolyamon, éspedig a 
kötelező tanórák közül a Matematika tantárgy 4 óráját, a Magyar nyelv és irodalom 2 óráját, 
valamint a nem kötelező tanórák órakeretéből 1 órát a matematikai képességek fejlesztésére,  
1 órát az olvasási készség fejlesztésére fordít a nevelőtestület. 
 
A 2008/2009. tanévben az 5. osztályokban bevezetésre kerülő nem szakrendszerű képzés a 
fenntartónak többletköltséget nem okoz, mert az iskolák „beleférnek”a 25-50%-os határok 
közé a jelenleg érvényes helyi tantervükkel, további tanterv módosítás ezért nem szükséges. A 
nem szakrendszerű oktatást a kötelezően biztosított órakereten belül kell megszervezni, 
többlet óraigényt ez nem jelenthet. 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

…/2007. (X.26.) Kt. 
 
Tárgy: Nem szakrendszerű oktatás bevezetése az általános iskolák 5-6. évfolyamain a 

2008/2009. tanévtől. A Helyi Tantervek módosítása 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nem szakrendszerű oktatás 
bevezetése az általános iskolák 5-6. évfolyamain a 2008/2009. tanévtől, a helyi tantervek 
módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános 

Iskola és Damjanich János Tagiskolája, a Koszta József Általános Iskola és a Klauzál 
Gábor Általános Iskola Helyi Tantervének a nem szakrendszerű oktatás bevezetését 
célzó, a 2008/2009. tanévtől alkalmazandó módosítását. 

 
Határidő: 2008. szeptember 1. és folyamatos 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 

                 Intézmények vezetői 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Alpolgármestere 
3./ Általános Iskolák Igazgatói 
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztályok-, és Irodák vezetői 
 
Szentes, 2007. október 2. 
                                                                                                  Szűcs Lajos 
                                                                                                alpolgármester 


