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ivlúdosítús jellege: módosítás

. .71. § /A kiskorú tanuló törvényes kép1•iseló}é11ek kötelességei/

UJ 1\

kiskorú tanuló tiin cnyc» kép\ isclőjcnck kötelessége. hogy
/ biztositsa gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló tankötelezettségének teljesítését.
.? gondoskodjon gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló értelmi. testi. érzelmi és
erkölcsi Icjlodéséhcz szükséges feltételekről.
3. gondoskodjon arról. hogy gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló teljesítse
kötclcsscgcit. ·· a szakképző intézménnyel cgyünműködvc megadjon ehhez minden tőle
elvárható segítséget. továbbá tigyL·lcmmel kísérje gyermeke ,agy a nevelése alatt {tiló kiskorú
tanuló Icjlodcsér. tanulmányi előmenetelét.
./. tis;telcthen tartsa a s1akkép1ú intézmény más alkalmazottjainak emberi méltóságát és jogait.
tiszteletet tanúsítson irántuk.
L2J.:\ kiskorú tanuló töryér1ycs képvisclöje 1Lvc1:mekc vaev a nevl'iésc alatt úlló kiskorú tam1Jf1
g,1;cbs{1g_i és társadalmi élcthL·n \\lill_ür}{ilJú r:_¢~zvétek_esé·I) cinek eliisL'g_íté·sc:_érdi:kében köteles
g~l!1d1Jsh_<Jdni arr1iI,l1oe, a tankiitelcze1tsée(·1 teljesített kis.korú uven1)e_kL· ,ana nc\elése alatt úllú
kisk1lrt'JJ_;unrló kim,1radús,1L'sct(·11 ti_;;cnr:i.y~üc: éves koráig. dL· lc!!alább cuv rész.szakma mc_g,57c:17¢séig
1anulr11ú11)okat fol,·tass<Jr1. l la,1kisk<lrú tanuló tiirvfnys;s. kép,j0,cJiíjee.kötele1et1séeének nem les;
L'kuet. a en-rmekére\ ,1u, a ne~L·kse alatt {dk1 kiskort'1 tanulóra tckintettd júró valan1cnm i támou,~LÚS.
11yújtúsa a részszakn1a 111cgs;.er;(·s~~ig_szünL'tel. ;\ Jou1ük1_1ztató megszüntetheti a kiskorú tam1lú
l<igl,1lk~11t,1túsra i rúnvu lú j1>gvi s111uyúL . l1,.1 ,1z a kisk~irú. ta11t1lúJa11ul n1únvai f< llvtatúsával nl'J1.1
fisszeeg_)•ezlethetö. v;igy_a fouL,tLk< lZlatásr:tür:úl.lJ_uJó jqgvis;on\ fenntartús,u!.! L' bekezdés szerinti cél

r:11cg~i1lúsul:"tsót k.i1úrja.

i\ rnöd11\ít<'i javaslatban ,·gy va,2, ti>bb (ebben az esetben cgym{issal iis,zcfüggö. tarlalmilag-logikailag összctartoZll.
rés1clemcihcn egy111ústlil chiil;1s;tliatalla11) 1111lllnsítús tilntclhc·ti'i ki /\z egy módnsit(i javaslatban bcn) t1j1ott
11H1d1,s1tli pontok a to, i1hbiakban ih,1ciliggi1kc'nt kl'lckndök

INDOKOLÁS
A Javaslat szerint a törvény a kiskorú tanuló törvényes képviselője részére osztrák példa
alapján
új kötelezettségként határozza meg a tankötelezettség teljesítését követő
továbbtanittatást a tanuló tizennyolc éves koráig. dc legalább egy részszakrna megszerzéséig.
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