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2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 

 

A Pedagógiai Program módosítására a következő ok miatt került 

sor: 

Megjelent a 7/2014. (I. 17.) Kormányrendelet, amely módosította, illetve 

kiegészítette a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendeletet. 

A 7/2014. (I. 17.) Kormányrendelet értelmében az iskola Helyi Tantervének 

elkészítésekor a következőket is figyelembe kell venni: 

 

• „Az első idegen nyelv oktatása legkésőbb az általános iskola 4. évfolyamán 

kezdődik. Amennyiben az 1-3. évfolyam idegennyelv-oktatásában képzett 

pedagógus alkalmazása megoldható, és az iskola pedagógiai programja erre 

lehetőséget ad, az első idegen nyelv oktatása ezen az évfolyamon is 

megkezdhető. Az első idegen nyelv megválasztásakor – amely az angol, 

német, francia, továbbá a kínai lehet – biztosítani kell, hogy azt a felsőbb 

évfolyamokon is folyamatosan tanulhassák. A második idegen nyelv oktatása 

a 7. évfolyamon kezdődhet.” 

Intézményünkben az idegennyelv oktatása 1. osztályban kezdődik, bontott 

osztályban, a szülők választása alapján angol vagy német nyelven. A 

választott nyelv tanulásának lehetőségét a 8. évfolyam végéig biztosítjuk 

tanulóink számára. 

• Megváltozott tartalmak, melyeket a Helyi tanterv megalkotásakor figyelembe 
kell venni: 
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• Az R. Mellékletének II.3.4. EMBER ÉS TÁRSADALOM cím  
A) ALAPELVEK, CÉLOK alcím második bekezdését követő „Az 
Ember és társadalom műveltségi terület legfontosabb általános 
fejlesztési feladatai” kiegészül: „- XX. századi totális diktatúrák 
jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 
megismertetése;” 

 
• Az R. Mellékletének II.3.4. EMBER ÉS TÁRSADALOM cím  

C) KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK alcím TÖRTÉNELEM 
Ismétlődő/visszatérő hosszmetszeti témák pontot követő táblázat 
helyébe új táblázat lép. 

 
• Az R. Mellékletének II.3.4. EMBER ÉS TÁRSADALOM cím  

C) KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK alcím TÖRTÉNELEM 
Kronologikus témák pontot követő táblázat helyébe új táblázat lép. 

 
• Az R. Mellékletének II.3.5. EMBER ÉS TERMÉSZET cím  

A) ALAPELVEK, CÉLOK alcím helyébe új bekezdés lép.  
 
• Az R. Mellékletének II.3.5. EMBER ÉS TERMÉSZET cím  

B) FEJLESZTÉSI FELADATOK alcím első két bekezdése helyébe 
új rendelkezés lép. 

 
• Az R. Mellékletének II.3.10. TESTNEVELÉS ÉS SPORT cím  

A) ALAPELVEK, CÉLOK alcím helyébe új rendelkezés lép. 
 
• Az R. Mellékletének II.3.10. TESTNEVELÉS ÉS SPORT cím  

C) KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK  alcím helyébe új 
rendelkezés lép. 
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A Pedagógiai Program 2014. évi módosításának 

elfogadása és jóváhagyása 

 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület 2014. március 31-én 

tartott értekezletén elfogadta. 

                                                                                  ………………………………... 
                                                                                               Kovács Béla 
                                                                                                        igazgató 

 

 

A Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának  

módosítását jóváhagyom. 

Az intézmény Pedagógiai Programja jóváhagyásommal érvényessé vált. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Fenntartó 

 

 

Székesfehérvár, ……………… 


