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Tisztelt Elnök Úr!

A Kormány nevében az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 52. § (1) bekezdése alapján a közneveléssel
összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
szóló T/ 6457. számú törvényjavaslat T/6457/ 17. számú egységes javaslatához
benyújtom a mellékletben szereplő zárószavazást előkészítő módosító javaslatot.

Az előterjesztő jelen zárószavazást előkészítő módosító javaslat benyújtásán felül
további zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nem kíván benyújtani a HHSZ
52. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül.
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Zárószavazást előkészítő módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: 1.
Egységes javaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az Nkt. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a
tanuló értékelésére az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben
meghatározottaktól eltérő jelölés, szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja, azonban
a félévi és az év végi teljesítményt, előmenetelt ebben az esetben is kell osztályzattal is
minősíteni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való
átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni."]

Indokolás

1. Az egységes javaslat 19. § (2) bekezdésében foglaltak elhagyására az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 24.) OGY határozat 44. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében van szükség.

A törvényjavaslatban foglaltakat hozzá kell igazítani a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény hatályos 56. § (1) bekezdése szerinti, a sajátos nevelési igényű tanulókat
megillető speciális köznevelési szabályokhoz. A tanuló teljesítményének érdemjegyekkel
történő értékelése általánosan kötelező előírásának a sajátos nevelési igényű tanulókra történő
alkalmazhatóságával kapcsolatos koherenciazavar elkerülése érdekében a módosuló
rendelkezés teljes köznevelésre való alkalmazásának bevezetéséről az új nemzeti alaptanterv
megalkotása kapcsán, azzal egyidejűleg indokolt döntést hozni.


