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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 28 . §-ában a Kt . 2. számú melléklete „Az adatok statisztikai célú
felhasználása" alcímet követő alfejezet után új alcímekkel és alfejezetekkel kiegészült szöveg
az alábbiak szerint módosul :

„A tanuló fejlődésének nyomon követése

1 . Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus - jogszabályban
meghatározottak szerint - köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak
végrehajtásában. A méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval
ellátott dokumentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő
tanuló azonosítható . A tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-
értékelés során keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok
feldolgozhatók, s e célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a
közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal részére . Az átadásra kerülő dokumentumhoz
személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolni lehet az önkéntes adatszolgáltatás útján
gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli szokásaira, a szülők
iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat . A közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatal a feldolgozott adatokat visszaküldi az iskolának . Az e törvény 99 . §-ának (4)-
(5) bekezdése alapján lefolytatott országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál
minden esetben azt a mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első ízben kitöltött
dokumentumon alkalmaztak. Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnéslét követő ötödik
tanításilse évében, illetve a tankötelezettség megszűnésével[végén] törölni kell. Az iskola az
önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött adatokat a dokumentumoknak a közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak történő megküldést követő három munkanapon belül
törli. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók
fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai
intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából . A személyazonosításra alkalmas módon
tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével
átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával
kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára. Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait
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- beleértve a mérési azonosítót is - a másik iskolának továbbítani kell . Az iskola értesíti a
közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik
iskolának küldte tovább . A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott
adatokat a honlapján az érintett tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi .

1ndoko1ás

A javaslat az adtok indokoltatlan tárolásának megelőzésére tesz indítványt .
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