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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a közoktatásról szóló 1993 . évi L aX.
törvény módosításáról szóló T/2931 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 27. §-ának (5) bekezdésében a Kt. 1 . számú melléklet Harmadik rész 1P6 .
pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„[„A tanítási időkeret teljesítésébe a 11118 . pont alapján egyéni foglalkozás,
szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartására elrendelt
többlettanításból az egy tanítási héten a két órát meghaladó többlettanítási órát kell
beszámítani."J"

„6. A pedagógus kötelező óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen, a telies
óvodai életet magában foglaló foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és a
kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra (kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozás, egyéni foglalkozás), kollégiumi foglalkozásra, napközis és tanulószobai
foglalkozásra kell fordítani . A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes
a kötelező óráig keretében ellátia a tanulók gyakorlati és elméleti képzését . A tanulókkal való
közvetlen foglalkozás körébe tartozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal való
egyéni törődés feladatainak[52.~ (7) bekezdés] megtartása, azoknak a szakköröknek,
érdeklődési köröknek, önképző köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek,
házi bajnokságoknak, iskolák közötti versenyeknek, továbbá más tanórán kívüli
foglalkozásoknak [53 . (2) bekezdésb)-d) pontig] megtartása, amelyeket az iskolai nem
kötelező tanórai foglalkozás időkeretének terhére szerveznek, kollégiumban a szabadidő
eltöltését szolgáló és az egyéni törődést biztosító foglalkozások [53 . § (7) bekezdés]
megtartása.

2. A törvényjavaslat 27 . §-ának új (6) bekezdésésel egészül ki :

„A Kt . 1 . számú melléklet Harmadik rész 11/18 . pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :
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18. A munkáltató elrendeli, hogy a pedagógus a munkakörére, beosztására megállapított
kötelező óráiénál munkaköri feladatként óradíj fizetése mellett többet tanítson, ha erre egyéni
foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség
van. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben
végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható
óradíj összegénél . A Kormány rendeletben állapítja meg a további tanítás elrendelésének
feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait ."

Indokolás

A javaslat csökkenti a pedagógus munkakörhöz kapcsolódó, a nevelés rovására növelt
bürokratizmust, és lépést tesz a munkavégzéssel kapcsolatos szégyenletes és megalázó
szabályozás megszüntetésére .
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