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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslathoz (T/13134. szám) (Michl József (KDNP) képvisel ő önálló indítványa)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága – mint kijelölt bizottság – A

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslatot (T/13134 . szám) (Michl József (KDNP) képvisel ő önálló indítványa)

a 2013 . november 25-ei ülésén megtárgyalta és ahhoz az Ogytv . 15.§ (3) bekezdése

alapján, valamint HHSZ 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő

ajánlását nyújtja be .

A bizottság meghallgatta az el őterjesztő képviseletében Michl József országgyűlési

képviselő úr (KDNP), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Szakáll

Ferenc Pál főosztályvezető úr szóbeli kiegészítését és azt 12 igen, o nem, 4

tartózkodás szavazattal általános vitára ajánlotta .

A bizottság többsége írásban nyújtja be véleményét .

A bizottság kisebbségi véleménye szóban hangzik el előadói megosztva :

Gúr Nándor (MSZP)

dr. Nemény András (MSZP)

A többségi vélemény megfogalmazói támogatták az idők folyamán felmerült korrekció s

igényeket . Egyetértettek azzal hogy az elnök lássa el az intézményi tanács képviseletét ,

egyben mentesítik az egyházi fenntartót az intézményi tanács kötelez ő létrehozása alól, a

C â 3 `0V 25.



Pedagógus Kar területi képviseletében az arányosság elv érvényesítésével növelve a z

országos képviselet küldötteinek számát, biztosítják a nem közalkalmazott pedagóguso k

és egyes nevelő-oktató munkát segít ők pótszabadságra való jogosultságát, pedagógus

minősítési eljárásban, illetve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során lehetővé

teszik szakértők kirendelését, egyetértek, hogy összekapcsolja a szakértő i névjegyzéket és

a pedagógusok oktatási azonosítóját tartalmazó adatbázist, egyetértettek hogy a miniszte r

hozzon döntést a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, a min őség érdekében

növelik a szakértők rendelkezésére álló bírálati időt a tankönyvvé min ősítési eljárásban,

egyértelműsítik, hogy a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesítését a

közalkalmazott számára megállapított fizetési fokozatok közötti várakozási idő
számításánál (csökkentés) figyelembe kell venni, rendelkeznek az el őkészítő speciális

szakiskola fokozatos kivezetéséről a speciális szakiskolában, lehetővé teszik a

drámapedagógiai szakirányú továbbképzésben részt vett tanítók alapfok ú

művészetoktatásban történő részvételét a szakemberhiány miatt, megoldást biztosítanak

az intézményvezetői szakképzettség hiánya miatt vezető nélkül maradó intézménye k

számára, egyértelműsítik a gyógypedagógus- és a konduktor-képzés okleveleire vonatkoz ó

szabályozást .

Budapest, 2013 . november 25.
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