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S z e n t e s  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálatát és 
módosítást az indokolja, hogy az intézmény a 2009/2010-es tanévtől bekapcsolódott 
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló 
iskolai integrációs programba (továbbiakban: IPR), valamint a TÁMOP 3.1.4. 
pályázat megvalósításába. 
 
Ennek megfelelően szükséges kiegészíteni a pedagógiai programot a fent említett 
pályázatokban vállalt és megkövetelt új módszerekkel, eszközökkel és eljárásokkal, 
melyek az esélyegyenlőséget és a képesség-kibontakoztatást biztosítják. 
 
Így pedagógiai program a következő részekkel egészült ki: 
 

1. Képesség kibontakoztató, esélyegyenlőségi (IPR) programmal  
2. IKT programmal  
3. Óvoda-iskola átmenet programmal  
4. A pályázatok során bevezetett új eljárásokkal  
5. További kiegészítéseket végeztek az alapelvek, célok, feladatok, eljárások, 

eszközök, értékelések terén, beépítették a fenti programok új követelményeit. 
6. A módosított pedagógiai program alapján kiegészítették az egyes műveltségi 

területek illetve tantárgyak helyi tanterveit.  
 
A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. §-a értelmében a nevelési, illetve 
pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása 
előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni jogosult 
közoktatási szakértő véleményét beszerezni.  
 
A Klauzál Gábor Általános Iskola módosított Pedagógiai Programja nagy 
terjedelemre való tekintettel nem kerül az előterjesztéshez csatolásra, az a 
Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának 214-es szobájában megtekinthető. 
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 
 
 
……../2010.(VI.25) Kt. 
 
Tárgy: A Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása, a 

módosított dokumentum jóváhagyása. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta „A Klauzál Gábor 
Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása, a módosított dokumentum 
jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

44. § (1) és a 48.§-ra jóváhagyja a Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai 
Programját és ezzel egyidejűleg a 127/2004. (V.28.) Kt. számú határozattal 
elfogadott és többször módosított Pedagógiai Programot hatályon kívül helyezi.  

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Alpolgármester  

Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 
 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Alpolgármestere 
2.) Szentes Város Jegyzője 
3.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda  
4.) Klauzál Gábor Általános Iskola 
 
 
Szentes, 2010. június 8.                                     
 
 
 

Szűcs Lajos 
alpolgármester 


