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Tisztelt Elnök Asszony!

Az Oktatási és tudományos bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a
közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. számú törvény módosításáról szóló, T/3591 . számú
törvényjavaslathoz a következő

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 64. §-a (1) bekezdésével megállapított Kt. 94 . §-a (1)
bekezdésének fl pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Az oktatási miniszter szabályozza]

T/3591/ 49 4 .

módosító javaslatot

Bizottsági módosító javaslat

"fl a tankönyvé nyilvánítás feltételeit és rendjét, a tankönyvjegyzék elkészítését és
kiadását, a tankönyvjegyzékből való törlés és a tankönyvtámogatás rendjét, továbbá a
taneszközzé nyilvánítás és törlés rendjét, a taneszközjegyzék elkészítését és kiadását, a
kötelező [eszköz-felszerelési] eszköz- és felszerelési jegyzék kiadását, a kerettantervek
jóváhagyásának rendjét ;"

	

.

2 . A törvényjavaslat 64. §-ának (2) bekezdésével megállapított Kt . 94 . §-a (3)
bekezdésének 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A Kormány rendeletben szabályozza]

"1) pedagógus-munkakör tekintetében a kötelező órát meghaladó tanítás munkáltatói
elrendelését, az elrendelt tanítás díjazását, a [munkaidőbeosztás,] munkaidő-beosztás a
munkaidőkeret, rendkívüli munkavégzés sajátos szabályait."



3 . A törvényjavaslat 78. §-ának (3) bekezdésével megállapított Kt . 121 . §-a (1)
bekezdésének 29.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[29 . sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló : az a gyermek, tanuló, aki a szakértői
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján]

"a) testi, érzékszervi, értelmi, [beszéd fogyatékos] beszédfogxatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,"

4. A törvényjavaslat 82. §-ával megállapított Kt . 129 . §-ónak (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép :

"(4) Az iskolában a pedagógiai program elkészítésében közreműködő pedagógusok
heti kötelező óraszáma legfeljebb heti három órával csökkenthető a helyi tanterv
elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához. Egy pedagógus esetén a
csökkentés együttes időtartama nem haladhatja meg a huszonhárom hetet. Az
óraszámcsökkentés legfeljebb a megadott pedagógus-álláshelyek tíz százalékát érintheti .
Az óraszámcsökkentés - a megadott keretek között - több pedagógus között
megosztható . Ez az idő akkor vehető igénybe maradéktalanul, ha az iskola kizárólag a
Nemzeti alaptanterv alapján maga dolgozza ki a helyi tantervét, és a nevelőtestület
elfogadja a helyi tanterv elkészítésének ütemtervét . Az ütemtervben kell meghatározni a
közreműködők feladatait és az ahhoz kapcsolódó órakedvezményt, továbbá a
végrehajtás időpontját, a beszámolás és ellenőrzés rendjét . Ha az iskola a kerettantervek
vagy más által kidolgozott helyi tanterv alapján készíti el helyi tantervét, e
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pedagógusok kötelező
óraszáma legfeljebb heti másfél órával csökkenthető . Az e bekezdés alapján - három
órával - számított teljes időkeret legfeljebb tíz százaléka igénybe vehető az intézményi
minőségirányítási program kidolgozásához, öt százaléka pedig a házirend
felülvizsgálatához. A munkáltató és a pedagógus megállapodása alapján az [óraszám
csökkentés] óraszámcsökkentés helyett az elvégzett munkáért kiemelt munkavégzésért
járó kereset-kiegészítés is adható."

5 . A törvényjavaslat 82 . §-ával megállapított Kt. 129 . § (15) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

"(15) A technikai létszámot meghatározó rendelkezések alapján számított létszám
nem [szolgálhatnak] szolgálhat alapul a közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony
megszüntetéséhez. Ha a nevelési-oktatási intézményben a meghatározott technikai
létszám nincs biztosítva, azt a fenntartó a 2006/2007 . tanítási év, nevelési év kezdő
napjára köteles biztosítani . A rendszergazda alkalmazása a 2006/2007 . tanítási évtől
kötelező . A nem önkormányzati intézményfenntartók eddig az időpontig írásban jelzik
az illetékes jegyzőnek, főjegyzőnek, hogy az általuk fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben a technikai létszám rendelkezésre áll . Új működés megkezdéséhez
szükséges engedély kiadására azonban 2004 . szeptember 1-évtő l kezdődően csak az
elő írt technikai létszám megléte esetén van lehetőség."

6 . A törvényjavaslat 90. §-ának (5) bekezdésének felvezető mondata helyébe a
következő rendelkezés lép :



"(5) E törvény [hatályba lépésének] hatálybalépésének napján hatályát veszti a Kt."

7 . A törvényjavaslat 91 . §-óval megállapított a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993 . évi LXXVII . törvény 47. §-a (6) bekezdésének felvezető mondata
helyébe a következő rendelkezés lép :

"(6) Ha a [nevelési oktatási] nevelési-oktatási intézmény átadása"

Budapest, 2003 . május "z9 ."
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Indokolás

A javaslat helyesírási szövegpontosításokat tartalmaz .




