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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján a a közoktatásról szóló 1993. évi L=..
törvény módosításáról szóló T12931, törvényjavaslathoz a T12931176. számon benyújtott
módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 29 . §-ának (2) bekezdésében a Kt 3. számú melléklete „Osztály, csoport
létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje" cím 11 . rész,
„Az osztályok, csoportok szervezése" alcím 3 . pontjá az alábbiak szerint módosul :

„3 . Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai
csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket,
tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, fdggetlenül attól, hogy a
többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban . Két tanulóként kell
számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót . Az e pontban foglaltak az
alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók , kivéve a vak vagy gvengén látó tanulót,
akit két tanulóként kell számításba venni ."

Indokolás

A javaslat a fogyatékosok - mindenek előtt a vakok és gyengénlátók - művészetoktatáshoz`
való jogának és esélyegyenlőségének érvényesülését segíti elő. A javaslat előmozdítja, hogy a
művészeti iskolák szívesebben fogadják a vak és gyengén látó gyermekeket, akiknek az
oktatása mindig jelentős többlet-erőfeszítést igényel a pedagógustól, de és tanítványaik
sokszor nemcsak kifejezetten tehetségesek, hanem ebben megtalálják az értelmes céljukat,
kenyérkeresetüket, sikerüket .
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