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Bizottsági módosító javaslat!

Tisztelt Elnők Asszonyi

A közoktatásról szóló 1993, évi I,=. törvény módosításáról szóló T1436. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az Oktatási és tudományos bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A javaslat 15 . §-ának (2) bekezdésével megállapított Kt. 99. § (7) bekezdése
a következők szerint változik :

/A Kt. 99. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :/

„(7) . Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont minden fenntartónak megküldi
az országos, mérés, értékelés eredményeit, és köteles felhívni a fenntartó figyelmét,
amennyiben az eredmények alapión indokolt valamelyik iskolában az intézkedése . Ha az
adott [általános] iskolában folyó pedagógiai tevékenység [három egymást kővető] az
országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott
minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy [az oktatási miniszter
kezdeményezésére] készítsen intézkedési tervet . Az iskola a felhívástól számított három
hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak . Az intézkedési terv a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé . [ a fenntartó - a megkereséstől számított hat hónapon
belül kőteles intézkedési tervet készíteni.] Az intézkedési terv elkészítése során fel kell
tárni azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához
vezettek. Az intézkedési tervben kell meghatározni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket, illetve az ennek végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. Az
intézkedési tervnek tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az
intézkedési terv végrehajtásáig a megfelelő színvonalú oktatást . Ha a következő évi országos,
mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott,
minimumot az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy
három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az intézkedési terv
elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához - jogszabályban
meghatározottak szerint - pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más
szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni . Az intézkedési terv az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé . Az Országos



Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az
intézkedési tervben foglaltak végrehajtását ."

2. A javaslat 17 . §-ával megállapított Kt . 133. §-ának (5) bekezdése a következők
szerint módosul :

"(5) A 2006. évi . . . törvény 9. §-óval megállapított Kt. 40. §-ónak (11) bekezdése
alapján első ízben a 2008/2009 . évet kell értékelnie a közoktatási intézményeknek , az iskolák
2007. március 31-éig küldik meg a fenntartónak a minőségirányítási programlukat,
jóváhagyás Céliából . Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008/2009 . tanév értékelésének
hozzáférhetővé tételéről köteles első ízben gondoskodni . Ettől az időponttól kezdődően
kötelező a 2006.évi . . ..törvény 15 . §-óval megállapított Kt. 99. §-ónak (5) bekezdésében
meghatározottak szerint végezni a tizedik évfolyamon a mérést . A 2006.évi.. ..törvény 15 . §-
óval megállapítottKt.99. &-ónak (7) bekezdésében foglaltakat a 2006/2007 . tanévben végzett
országos mérés, értékélés alapión lehet első ízben felhívni a fenntartó figyelmét arra, hogy
intézkedés megtételére van szükség."

Indokolás

A javaslat a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően határozz

	

mérés-értékelés
eredményeinek érvényesítését .

Budapest, 2006 . július 12 .
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