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Képviselői önálló indítvány

1 .§

A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 129. § (6) bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép :

129. § (6) Az óvodák, iskolák és kollégiumok 2006 . június 30-ig felülvizsgálják a nevelési,
pedagógiai programjukat, és megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából . Eddig az
időpontig elkészítik az intézményi minőségirányítási programot, melyet a nevelési-oktatási
intézmények a nevelési, pedagógiai programmal együtt küldenek meg a fenntartónak . Ha a
fenntartónak ötnél több közoktatási intézménye van, ütemtervet készíthet, amelyben
meghatározhatja, hogy melyik intézménynek mikorra kell benyújtania a nevelési, pedagógiai
programját és intézményi minőségirányítási programját . Az ütemtervben a benyújtásra
vonatkozó legkorábbi időpont 2006 . április 15 . lehet .

2.§

A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003 . évi LXI. törvény
90.§ (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) E törvény/

a) 4. §-ával megállapított Kt. 8 . § (3)-(5) és (9) bekezdése, valamint az 5 . §-ával megállapított
Kt . 8/A. §-a az első évfolyamon 2006 . szeptember 1-jén, ezt követően felmenő rendszerben
lép hatályba, a 13 . §-ával megállapított Kt . 17. §-a (1) bekezdése, 35 §-ával megállapított Kt .
48 §-ának (2) bekezdése, 36. §-ával megállapított Kt . 52. §-ának (10) bekezdése, 44. §-ával
megállapított Kt . 70.§-a (3) bekezdésének első mondata és 45 . §-ával megállapított Kt . 71 . §-
ának (1) bekezdése 2004. szeptember 1-jén lép hatályba az első évfolyamon, illetve a 45 .§-
ával megállapított Kt .71 .§-ának (1) bekezdése az iskola alacsonyabb évfolyamán is, ezt
követően felmenő rendszerben .



3.§

E törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba .

Indokolás

Az új nemzeti alaptanterv bevezetését nem előzte meg érdemi felülvizsgálat, nem készültek
kutatások a nemzeti alaptanterv 1998 . évi és a kerettantervek 2000. évi bevezetéséről . Az új
NAT szakmai vitáját az oktatási kormányzat indokolatlanul rövid időre korlátozta, amelynek
következményeként a tartalmi szabályozás megújításáról érdemi párbeszéd nem alakulhatott
ki, sőt, az érintettek túlnyomó többsége nem is tud a tervezett változtatásról . Az előkészítés
hiányosságai miatt nincs mód arra, hogy az új NAT szerinti oktatás szakmailag megfelelően
előkészítve indulhasson el 2004 szeptemberében .

Az Országos Köznevelési Tanács a mai napig nem tűzte napirendjére és nem fogadja el az
akkreditálásra benyújtott kerettanterveket, és ha az elfogadásukra egy ülésben sor is kerül, ezt
a testület csak úgy teheti, hogy nem érvényesít egyetlen szakmai, szerkesztési, nyelvi
korrekciós szempontot sem. Az Oktatási Minisztérium csak az akkreditációt követően tudja
sokszorosítani és az intézményekhez eljuttatni a kerettanterveket . Április 15-től az
intézményfenntartók már kérhetik a kész helyi tanterveket az iskoláktól .

Jó lelkiismerettel tehát se a NAT-ra épülő új kerettantervek elkészítésére, szakmai vitájára és
kiadására, se az ennek alapján elkészítendő helyi tantervek átdolgozására, illetve az új
tankönyvek, tananyagok kidolgozására, kiadására nincs idő . Nincs mód arra sem, hogy az új
NAT és kerettantervek bevezetésére a kormányzati célokkal összhangban színvonalas
felkészítést kapjanak a pedagógusok . Szakmailag nem elfogadható az a megoldás, amely
lehetővé teszi a helyi tanterv szakaszos kidolgozását .

Budapest, 2004 . március 8.
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