
Nyilatkozat az elfogadásról 
 
 
 

A Pedagógiai Program átdolgozását, módosítását a gimnázium vezető 
vallástanára, Nagy Béla végezte el a nevelőtestület együttműködésével. A 
Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. március 22-én elfogadta, melyet az 
igazgató hitelesítő aláírásával igazol. 
 
Karcag, 2013. március 22. 
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Juhászné Zsadányi Erzsébet 
Igazgató 

 
 
  



 
  ikt.sz.:  23  / 2013. 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: 2013. március 22-én a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 

   Szakközépiskola és Kollégium hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: a tantestület tagjai jelenléti ív szerint 
 
Hiányzik:  Dr. Kovácsné Zágoni Szabó Csilla – igazoltan 
  Majláth Gábor - igazoltan 
 
Tárgy: Pedagógiai program megismerése, véleményezése, elfogadása 
 
 
N a p i r e n d: 
 

1. Pedagógiai Program bemutatása – Nagy Béla vezető vallástanár beszámolója 
2. Helyi tantervek ismertetése – Dr. Nagyné Serfőző Éva  igazgatóhelyettes beszámolója 
3. Döntés 

 
 
Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgató asszony köszöntötte az értekezleten megjelenteket, 
majd ismertette a napirendi pontot. 
Igazgató asszony elmondta, hogy a dokumentumok elkészítése nehézségekbe ütközött, a 
jogszabályok változása. a tájékoztatókon elhangzott ellentmondó értelmezések miatt. A mai 
napig megismert jogszabályokat alapul véve elkészültek a szabályzatok. Kérte az 
előterjesztőket, hogy ismertessék azokat. A nevelőtestület tagjai pedig az észrevételek 
megtételére kérte. 
Ismertetésre került a pedagógiai program és a helyi tanterv. 
 
Hozzászólások. 
Nagy Jánosné kiegészítésként elmondta, hogy a szakközépiskolai és a szakképző osztályok 
kerettanterve még nem jelent meg. 
 
Nagy Jánosné kérte, hogy a szakképző évfolyamokat is tüntessük fel az osztályközösségek 
között, mivel rájuk is ugyanazon a szabályok érvényesek, mint a többi osztályra. 
 
Juhászné Zsadányi Erzsébet válaszában elmondta, hogy a majd megjelenő kerettanterv 
alapján el kell készíteni az iskola szakmai programját, erre azonban várhatóan augusztusban 
kerül sor. A szakképzős évfolyamokat, mint osztályközösségeket be kell illeszteni a 
pedagógiai programba. 
 
 
 



Igazgató asszony kérte, hogy amennyiben nincs több kérdés, úgy a kiegészítéseket megtéve 
nyílt szavazással, kézfelnyújtással jelezzék a jelenlévők, hogy, elfogadják e a pedagógiai 
programot. 
 
A nevelőtestület 30 igen szavazattal egyhangúan elfogadta pedagógiai programot. 
Szavazásnál tartózkodás és nemmel szavazás nem volt. 
 
Határozat: 
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 
nevelőtestülete a Nkt. 70.§ (2) bekezdése értelmében, jogkörében eljárva, elfogadja az iskola 
pedagógiai programját. 
 
A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program a  Nkt. 32. § (1) bekezdése i) pontja 
alapján a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

 
K.m.f 

 
 
      Dobrai Brigitta      Juhászné Zsadányi Erzsébet 

jegyzőkönyvvezető            igazgató 
 
 
 

Zelenák Erika 
    jegyzőkönyv-hitelesítő             


			ikt.sz.:  23  / 2013.
	J e g y z ő k ö n y v




