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Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX
törvény módosításáról szóló T/18089 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8 . §-át törölni javaslom :

[8 •§
(1) A Kt . 48 . §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
[Az iskola pedagógiai programja meghatározza .)
„b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai
foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,
- az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 'és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának
kötelezettségét,
- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá -
jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének,
minősítésének formáját,
- moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint
beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,
- az alapműveltségi vizsga követelményeit és témaköreit, ha ennek megszervezését a
középiskolai és szakiskolai pedagógiai program előírja, továbbá a középszintű érettségi vizsga
témaköreit,
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség
anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot,
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére a
magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot,
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- a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti,
etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,
- a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket,"
(2) A Kt . 48 . §-a (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép



[Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni)
„b) az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elveit és korlátjait . 1 '
(3) A Kt . 48 . §-a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
[Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza
„ b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit,
- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai
foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait,
követelményeit, az előírt tananyagot,
- az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit,
- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját,
- a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit ."
(4) A Kt . 48 . §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(9) Ha az e törvény 33 . §-ának (3) bekezdése szerint működő egységes iskola - a (6)
bekezdésnek megfelelő helyi tanterve szerint - megvalósítja az általános iskolai, a szakiskolai, a
gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai követelmények közül legalább az egyiket és az alapfokú
művészetoktatás követelményét, a tanítási év átlagában évfolyamonként legalább heti öt tanórai
foglalkozást biztosítani kell az alapfokú művészetoktatás követelményeinek az átadására ." ]

Indokolás

A § nem módosítja a hatályos törvényt .

Budapest, 2005 . november 21 .
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