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Bizottsági módosító iavaslat,

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló TI] 7965. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában és 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a bizottság az
alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő:

A törvényjavaslat 20 . §-ában a Kt. 27.§-a (8) bekezdésének felvezető szövege 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 oktatás
szervezhető azoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak
bekapcsolódni a szakképzésbe . 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 tizenötödik életévét feltéve, hoav még nem
végezte el az általános iskola hetedikévfolyamát . . 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 is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de
tanulmányaikat nem kívánják 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. 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.""

Indokolás

Lásd a bizottság november 22-i jegyzőkönyvét .

Budapest, 2005 . november 22 .

r. Já os* Gyö gy
elnök
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