Zagy\a§u{inrói

Római Kxolikrrs elulános lskola pdagogiai programja

LEGlTIMÁcÚs zÁnrnÉr
A Zegnrszintói Rónri l(eto|ikus ÁmrHnos Iskolr, a?Ot}OI2. (VIn3l) EMMI rendeleÍ,
mian módosítdt Pedryógia Progremiát a
az inttznrcnyi ürértetrelesi rcntszer-bet,€zet€§c
Tantesfila á"gi§-ert , az abban foglaltakkal egctérten es eghangúlag elfogadta.
Zagyvasántó, 20l5- augusztus 2ó.
A nevelőtestüla nevében:
( alsrls munkaközössóg

vezetóje}
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felxis murrkaközösség

vezetője)

A s7litfl( vélmenyrrjsi iogíval élve, clfogadásra jav"asolja az SZr{K ncvében:
Zagvasafoito, 20l 5- arg§zfils 2ó.
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Ordináriusa nevéb€n, mint az intéz;rnényferrntarrója a 7agYvaszántói
Római Kaiolikus Álmklnos ískola módositon Pedagógiai Progrdírrját jóváhagyta:

A Váci Egyháanegyc

Vác, 20l 5. augusztus 28.

Zagyl aszántői Római Katolikus Altalános Iskola

pedagó giai pro gramj a

LEGITIMÁclÓs zÁnaunr
Zagyvaszántői Római Katolikus Általános Iskola, a 2O|2OI2. (V[I.31) EMMI rendelet,
az intézményiönértékelési rendszer-bevezetése miatt módosított Házirendjét a Tantestület
megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett és egyhangolae elfogadta.
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Zagyv aszántő, 2075. auguszfus 26.
A nevelőtestület nevében:
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A szülők véleményezésijogával élve, elfogadásra javasolja azSZMKnevében:
Zagyv aszántő, 2075. augusztus 26.
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Egyházmegye Ordináriusa nevében, mint az intézményfenntartőja a Zagyvaszántői
Római Kato l iku s Ált al áno s Iskol a mó do sított Hazir endj ét j őv áhag5rta:
Y ác, 2015. augusztus 28.

Dr.Csáki Tibor

EKIF főigazgatő

Zagyvaszántői Római Katolikus Általános Iskola pedagógiai programja

LEGITIMÁclÓs zÁnq.nEr
A ZagywaszántőiRómai Katolikus Általános Iskola, a20l20t2. (V[I.31) EMMI rendelet,
az intézményi önértékelési rendszer-bevezetése miatt módosított SZM.SZ-éI a TantestÜlet
megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett és egyhangulag elfogadta.
Zagyv aszántő, 2075. augusztus 26.
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nevében, mint az intézményfenntartőja a Zagyvaszántői
Római Katolikus Altalános Iskola módosított SZMSZ-ét jőváhagyla:
Y ác, 207 5, augusztus 28.

Dr.Csáki Tibor
EKIF főigazgatő

