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Szentes 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Deák Ferenc Általános Iskola a 2009/2010. tanévtől kezdődően első osztálytól felmenő 
rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvű képzést szeretne indítani. 
 
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) 
MKM rendelet meghatározza a két tanítási nyelvű oktatás általános jellemzőit. Ennek alapján 
a Deák Ferenc Általános Iskolában célnyelvi előkészítést nem igénylő, az elsőtől a nyolcadik 
évfolyamig szervezett, korai angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás kerülhet bevezetésre.  
 
A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen 
nyelven (célnyelven) folyik.  
 
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja 
Az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a 
tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk 
feldolgozására. A tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár 
idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Célja 
továbbá, hogy a különböző kultúrák értékein keresztül nevelje a tanulókat türelemre, 
megértésre és nyitottságra. 
Előnye ennek az oktatási formának, hogy a célnyelv és a célnyelven történő tanulás egyidejű 
kezdése a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. 
Alapvető követelmény a nyolcadik évfolyam végére, hogy a tanulók legyenek képesek az 
idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, 
közlésben, alkalmazásban. 

A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatás jellemzői 
 
Az angol nyelv tanítása és az angol nyelven történő tanulás egyidejűleg kezdődik. Az 
általános iskola 1. évfolyamán kezdődik és a 8. évfolyamon fejeződik be. Legalább 3 
tantárgyat kell célnyelven tanítani. 

A program indítása 2009/2010. tanév 
• 2009.09.01. – az 1. évfolyamon 
• Jelentkezés szerint 1 tanulócsoportban vagy osztályon belüli csoportban  
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Személyi feltételek  
 

Az angol nyelv tanításához és az óratervben meghatározott tantárgyak angol-magyar nyelven 
történő tanításához szükséges pedagógusok: 
 

- 1 fő angol nyelvszakos tanár  
- 2 fő tanító angol nyelvszakos tanári végzettséggel 
- 1 fő informatika szakos tanár angol nyelvszakos tanári végzettséggel 

 

Fentiek alapján 1-6. évfolyamig az intézmény rendelkezik a szükséges szakmaisággal. 2016. 
szeptember 1. napjáig 1 fő rajz-földrajz szakos pedagógusnak szükséges olyan 
továbbképzésen részt vennie, mely felkészíti szaktárgyai angol nyelven történő oktatására. 
Ennek költségei a pedagógus továbbképzésre rendelkezésre álló, állami normatív 
támogatásból finanszírozható (a 2008-2009. tanévben ennek összege: 11 700 Ft/pedagógus). 
 
Anyanyelvi lektor a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola a Horváth Mihály 
Gimnázium és Szakképző Iskola Tagintézménye együttműködése keretében biztosítható 
óraadói megbízással, aki heti 2 órában foglalkozik a tanulókkal. Ennek költségei 
finanszírozhatók a mindenkori Költségvetési törvényben meghatározott, közoktatási 
kiegészítő hozzájárulások jogcímen, a két tanítási nyelvű oktatásban résztvevők létszáma 
alapján igényelhető normatív támogatásból. (a 2008-2009. tanévben ennek összege: 71 500 
Ft/fő/év) 
 

Tárgyi feltételek 
• Nyelvi foglalkoztató  
• Informatika szaktanterem, mely alkalmas angol nyelvi oktató programok használatára 
• CD-lejátszók hanganyagokhoz 
• DVD lejátszó vizuális anyagokhoz 

 

Az Intézmény nemzetközi kapcsolata is hozzájárul az új speciális képzési program 
megvalósításához. A 2000. év óta sikeres együttműködést alakítottak ki a Liverpoolban lévő 
partnerintézménnyel. Ennek köszönhetően a diákjaiknak lehetőség nyílik arra, hogy 
anyanyelvi környezetben is gyakorolhatják az angol nyelvet, tanulmányúton vehetnek részt a 
liverpooli iskolában. Ugyanakkor a partnerintézményből érkező, angol anyanyelvű tanár 
asszisztens is segítheti diákjaink angol nyelv tanulását.    
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a Deák Ferenc Általános Iskolában az angol-
magyar két tanítási nyelvű képzés elindítását akkor szükséges az intézmény alapító okiratának 
módosítása, valamint ezt követően a pedagógiai program felülvizsgálata. 
 
A fentiekre tekintettel a Deák Ferenc Általános Iskola alapító okiratának Feladatai 
bekezdést új francia bekezdéssel szükséges kiegészíteni az alábbiak szerint: 

− az „angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás egy osztályban, vagy egy osztályon 
belüli tanulócsoport keretei között 1-8. évfolyamokon felmenő rendszerben” 
szöveggel. 

 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 
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……/2009. (II.20.) Kt. 
 
Tárgy: A Deák Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Deák Ferenc Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Deák Ferenc 
Általános Iskolában a 2009/2010. tanévtől kezdődően első osztálytól felmenő rendszerben egy 
osztályban, vagy egy osztályon belüli tanulócsoport keretében (legalább 13 fő jelentkezése 
esetén) angol- magyar két tanítási nyelvű képzés induljon, mely önkormányzati pótlólagos 
támogatással nem jár. 
 
Határidő: azonnal 
 
2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Általános Iskola alapító 
okiratának Feladatai bekezdést 2009. szeptember 1. napi hatállyal új francia bekezdéssel 
egészíti ki az alábbiak szerint: 

- angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás egy osztályban, vagy egy osztályon belüli 
tanulócsoport keretei között 1-8. évfolyamokon felmenő rendszerben. 

 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy készítse el, hogy a Deák Ferenc 
Általános Iskola módosított pedagógiai programját. 
 
Határidő: 2009. május 30. 
Felelős: Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Deák Ferenc Általános Iskola Alapító 
Okiratát foglalja egységes szerkezetbe. 
 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) Szentes Város Alpolgármestere 
3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4.) Művelődési Iroda 
5.) Számviteli és Tervezései Iroda 
6.) Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója 
 
Szentes, 2009. február 10. 
       Dr. Sztantics Csaba 
        jegyző 


