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Kapcsolódó módosító javaslat!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló, T/3591 .
számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. ~-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . ~-
ának (I) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a T/3591/283. számon benyújtott
módosítójavaslathoz kapcsolódva a következő

terjesztem elő.

kapcsolódó módosító javaslatot

A törvényjavaslat 36 . §-a a következető új (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi
(4)-(6) bekezdés számozása (5)-(7) bekezdésre változik :

"(4) A Kt. 52 . &-ának (9) bekezdése a következő hetedik-tizedik mondattal e eg'szül
ki :

"Az iskolai sportköri fog-lalkozások megszervezéséhez - sportágyak és tevékenysédi
formák szerint létrehozott iskolai csoportonként - (a továbbiakban : sportcsoport hetente
legalább kétszer neg_yvenötpercet biztosítani kell, a nem kötelező tanórai foglalkozások
megszervezésére rendelkezésre álló, a (~ bekezdés al~ián számított időkeretbő l . Az
iskolai sportkör kezdeményezésére a (7) bekezdés alapján az egész iskolára számított
nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább húsz
százalékát (a továbbiakban : minimális időkeret) az iskolai sportkör fi~lalkozásainak a

ortcsoportok száma eléri azmegszervezéséhez kell biztosítani, ha az iskolában a s
egész iskolára számított nem kötelező tanórai fi~lalkozások számának a tíz százalékát.
A minimális időkeret axányosan csökkenthet ő , ha a sportcsoportok száma kevesebb a
nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret tíz százalékánál . A
sportköri foglalkozásokat testnevel ő vé zettséggel és szakképzettséggel rendelkező
tanár vezeti ."



A javaslat összefügg a T/3591/283 . számú módosító javaslattal, amely
meghatározza azt az időkeretet, amelyet az iskola köteles biztosítani ahhoz, hogy a
sportköri foglalkozásokat meg lehessen szervezni . A jelen javaslat kisebb
szövegpontosítást tartalmaz .
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