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(Együtt kezelendő a T/96/9. sz. ajánlással! )

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyű lés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága (továbbiakban : Oktatási

bizottság) megvitatta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosításáról szóló, T/96 .

számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/96/10. számú bizottság i

módosító javaslatot .

Az ajánlásban használt rövidítés :

Kt. : a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény

1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 2 . §-ának – a Kt. 70. (3) bekezdését
érintő – módosítását javasolja :

/A Kt. 70. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

„(3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor
szöveges minő sítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelel ően teljesített,
illetve felzárkóztatásra szorul. [A második évfolyam végén és a további évfolyamokon a
tanulók értékelése osztályozással történik, de az iskola pedagógiai programja elő írhatja
a szöveges értékelést is .] A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor
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és év végén a tanuló értékelésére az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésbe n
meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja. Ha az
iskola nem alkalmazza az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vag y
továbbtanulás miatt szükség van, a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi min ősítés t
osztályzattal is elvégezni . Az iskola által alkalmazott jelölés, 	 értékelés érdemjegyre,
osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni . Az iskola
pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekb őla
tanuló teljesítményét nem kell értékelni) illetve minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás
és szorgalom értékelésétől, minő sítésétől . A szakiskola pedagógiai programjában kel l
meghatározni, 	 hogy	 a szakmai előkészítő 	 és szakmai alapozó oktatás,	 illetve	 a
szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a
szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei
között értékelik és min ősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelésé t
és minősítését ."

Indokolás : Lásd a T/96/10. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2010. június 28 .

Pokorni Zoltán s .k.
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke
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