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Módosító _javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján az oktatást érintő egyes törvények
módosításáról szóló T/17965 . számú törvényjavaslathoz a következő
m ódosító javaslatot
terjesztem elő :
A törvényjavaslat 20 . §-a az alábbiak szerint módosul :
A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX . törvény (a továbbiakban : Kt .) 27 . §-a (8)
bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
„(8) A szakiskolában - a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében - felzárkóztató
oktatást kell szervez[hető]niazoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában
[kívánnak] nem tudnak bekapcsolódni [a szakképzésbe] a középfokú oktatásba . A szülő
legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke - az általános iskolai tanulmányai
folytatása helyett - a következő tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg,
amelyben az betölti a tizennegyedik életévét, de még nem végezte el az általános iskola
hatodik évfolyamát, vagy betöltötte a tizenötödik életévét , de még nem végezte el az általános
iskola hetedik évfolyamát . [A hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának
minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt megküldi a
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadónak.]
A felzárkóztató
oktatásba
bekapcsolódhatnak azok a tanulók ís, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de
tanulmányaikat tankötelezettségük ellenére [nem kívánják] sem folytatták [a szakiskola
kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni . Az, aki a felzárkóztató oktatás
megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató oktatásba .] Erről a kötelező
felvételt biztosító szakiskola megjelölésével a területileg illetékes jegyző értesíti a tanköteles
korú gyermeket nevelő szülőt . A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség
teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást . A felzárkóztató oktatás egy vagy
két tanítási évig (tíz vagy húsz hónapig) tart . A felzárkóztató oktatást a következők
figyelembevételével kell megszervezni :
a) A tanuló a felzárkóztató oktatás keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek
a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő
bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) . A tanuló a

felzárkóztató oktatás sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon
felkészül a szakmai vizsga letételére ."
Indokolás
A törvényjavaslat tervezett módosítása a kötelező felvételt biztosító iskolában a felzárkóztató
oktatás megszervezésével és az a) bekezdésben a tanulásba az elméleti és gyakorlati
tudáselemek beemelésével előrelépésnek tekinthető . Ez megfelel a Fidesz eddig hangoztatott
elképzeléseinek .
Ugyanakkor számos joggal bírálható elem is került a §-ba :
1 . A tanuló nem a szakképzésbe nem tud bekapcsolódni általános iskolai végzettség nélkül,
hanem a középfokú oktatásba, ezért kapja lehetőségként a felzárkóztató oktatást .
2. Ha egyszer a tanulónak más lehetősége nincs, mint az általános iskola folytatása a befejezés
reménye nélkül, vagy a felzárkóztató oktatásba való belépés, akkor teljesen felesleges ezt
szakértői véleményhez kötni . Szükségtelen mérlegelni mindenféle szakértőknek, hogy a
hátrányos helyzetű tanulónak van-e keresnivalója a felzárkóztató oktatásba . Hisz az értük van .
A pályaválasztási tanácsadónak se sok keresnivalója van itt, a felzárkóztató oktatás ideje alatt
az elméleti és gyakorlati kompetenciák, érdeklődés, irányultság feltárása is megvalósul .
3. Elhibázott a felzárkóztató oktatásba való átlépés lehetőségét megnyitni annak, akinek reális
lehetősége van az általános iskola befejezésére .
4 . Elhibázott automatikusan felajánlani a felzárkóztató oktatást annak, aki mehetne a normál
szakiskolai képzésbe is. Menjen tehát oda. Ha ez mégsem történt meg, akkor kerülhet a
felzárkóztató oktatásba . Ha ez nem így történik, a felzárkóztató oktatásból kialakulhat a
szakiskolánál alacsonyabb „iskolatípus", amelyik ipari tanoncok képzésére lesz képes csak .
A módosító javaslat 14 éves kortól teszi lehetővé a felzárkóztató oktatásba való belépést,
feltéve, hogy a tanulónak tizenhat éves koráig láthatóan már nincs lehetősége az általános
iskolái befejezésére . Ezzel sikerülne mindazokat fölkarolni, akiknek 14 éves korukban már
jobb helyük van a felzárkóztató oktatásban . Tanköteles korúak számára a módosító javaslat
kötelezővé teszi a felzárkóztató oktatás megszervezését, amennyiben azok részt kívánnak
venni a felzárkóztató oktatásban . A módosítás tekintettel van arra is, hogy a felzárkóztató
oktatás mindinkább a tankötelezettség időszakán belülre kerül, ezért a jegyzőnek el kell járnia
annak érdekében, hogy a tanköteles gyermekek bekapcsolódjanak az oktatásba .
A módosító javaslat elfogadása igen jelentős lépés jelentene a felzárkóztató oktatás
szabályozása szempontjából .
Budapest, 2005 . október 27 .
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