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2010 . évi	 törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosításáról*

§

A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX . törvény (a továbbiakban : Kt .) 8 . §-ának

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az els ő évfolyamon kezd ődik, és a
nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre
tagolódik, melyek a következők :

a) az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető,
b) a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő,
c) az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó,
d) a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő

szakasz. A bevezető és a kezdő szakaszban nem szakrendszerű oktatás folyik . A helyi
tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai

foglalkozása időkeretének legfeljebb ötven százalékában nem szakrendszer ű oktatás is
folyhat, az alapozó szakasz fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban
szakrendszerű oktatás folyik.”

2. §

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

„(3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévko r

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelel ően teljesített ,

illetve felzárkóztatásra szorul . A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamoko n
félévkor és év végén a tanuló értékelésére az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben

meghatározottaktól eltérő jelölés, illető leg szöveges értékelés alkalmazását is el ő írhatja. Ha az

iskola nem alkalmazza az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vag y

továbbtanulás miatt szükség van, a szül ő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítés 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, amelyekbő l a
tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve min ősíteni, továbbá eltekinthet a magatartá s

és szorgalom értékelését ől, minősítésétől . A szakiskola pedagógiai programjában kel l

meghatározni, hogy a szakmai el őkészítő 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 kerete i

A törvénytat Országgyűlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el .



között értékelik és minősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelésé t
és minősítését ."

3 . §

A Kt. 71 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akko r
léphet, ha az elő írt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette . A tanuló az els ő évfolyamon
csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket a z
iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni . Ha az iskola
szakképzési évfolyamába való lépés előfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló akkor
is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, d e
nem fejezte be . Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, h a
a tanítási év első félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte .”

4.

A Kt . 128. §-ának (19) és (20) bekezdései hatályukat vesztik .

5. §

(1) Ez a törvény 2010 . szeptember 1-jén lép hatályba .
(2) Azok az iskolák, amelyek a Kt . – e törvény 2 . §-ával megállapított – 70. § (3)

bekezdésében foglaltak alapján a tanulók teljesítményét már a 2010/2011 . tanév második

félévétől osztályzattal kívánják min ősíteni, értékelni, 2010. december 31-ig áttekintik
pedagógiai programjukat és – ha e törvény hatálybalépést ől számított hatvan napon belül a
fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általáno s
előírások alkalmazásától való eltéréshez – a szükséges változtatásokat átvezetik . Azok az
iskolák, melyek az általános iskola 2-4 . évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést
alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe 2010 . december 31-ig

építik be .
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