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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

A törvényjavaslat 85 . § (10) bek. az alábbiak szerint módosul :

10) A Közokt. tv. 70 . §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki :

"Az iskolának - az első - negyedik évfolyamokon - testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén - a tanuló
fizikai állapotáról kell a szülőt és a tanulót értesítenie, anélkül, hogy a tanuló teljesítményét és előmenetelét
értékelné, illetve minősítené . [E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a testnevelés órákat emelt szintű
oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, ha a tanuló kéri, hogy az
iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból .]

E rendelkezést alkalmazni kell a művészetek tantárgy tekintetében is, azzal az eltéréssel, hogy a szülőt és a
tanulót a művészeti képességekben történő fedődésről kell tájékoztatni . Ugyancsak nem kell minősíteni
ezeken az évfolyamokon a tanulónak a Nemzeti alaptanterv művészetek műveltségi területe ének-zene és
vizuális kultúra fejlesztési feladatait megvalósító tantárgyi teljesítményét, függetlenül e tantárgyak helyi
tantervben alkalmazott megnevezésétől . Az ezekben elért előrehaladásról félévkor és az év végén
tájékoztatást kell adni . E rendelkezést nem kell alkalmazni az emelt szintű oktatás keretében, továbbá akkor
ha a szülő a tanítási év első hónapjának a végéig kéri, hogy gyermekét az iskola értékelje, illetve minősítse . „

Indokolás

A javaslat ésszerű kompromisszumot tartalmaz az eredeti előterjesztéshez képest, mivel az osztályozás eltörlését a
testnevelésen túl kiterjeszti további un. készség tantárgyakra, továbbá csak az első négy osztályban zárja ki az
osztályozás lehetőségét .

Budapest, 2004 . december 8 .

Dr . Bakonyi Tibor
elnök
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