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Tiszt€|t Áll{mtitkár Ásszonyl

Lázár János' a Fidesz fiakciól czetője 201l' november l6-án a nemzeti köaevelésről szóló
T/4856' törvényjavaslathoz T/4856/14' szímon benyú]tott módosíto indítvanya
(továbbiakban: javaslat) 7' pontjábaa a legsúl1'osabb fokban fog'va1ékos g.verekek isko]ai
oszlrílyaiban a mininiíis óraszámokra vonatkozó előirás eltóI]ésétjavasolja:

Á módositó j avasl at kapcsán a7 alábbialrra szcrcbrém felhívni a figyelmét:

1. A módosító javaslot 1500.3500 sú1),osan-ha]mozotta! fogyatékos gyerekjclenlegi és
jö.i.óbeni iskolai pály afutását érinti

4.

3 .

Az órasziímok minimuma a tanköte]ezettség egylt legfontosabb objck|ív' számszeÍű
kritériuma' Ha ez o sziim nincs kjrvónyben rógzílve, akkol a gye.ekek clcmi oktaíási
Jogai sziámonkódletetlenné válnak,
A Javaslat indoklása megalapozatlali a súlyosan.halnozottan fogyatékos gyerekck
iskolai oktatásál szabá]yozó a sa|átos neye!ési igényú glennekek óyodai ke\)e!ésének
irán,elve és a sajáíos kevelési jgényí1 |lnulók ískolai oÍr|a|ósának irónyel\,e
hada'afu] '-olo )./U(Jó , l l l ' t ') oM r.nde|et s/ab.|)o,,,/a aZ ennlcl l  g\e;eke(
fejlcsáésének, oktatásának módszcrtanát' EZze] összhangban a gyermekek
terhclhetőségénck figyelembevételével _ ahogyan minden más tanulói csopon
ese|ében is - kc|| a |ejIes,/|ö iskol bcIul a 8}o$ pcd.]gogIai ' l trnkaL mcgszenezni
Mivel a szaké ői bizottságok a pecla4ógiaí szakszolgálatokló] súló ,|/20]0' (I,I9')
oM fefidelet éíelméhen a meglévő szolgáltatási kapacitások figyelenrbc vételér.el
tehetnek javaslatot a sajátos nevési igényű gyennekek iskolai el]á|ásám' a iavaslat
arra kényszerítheti a szakéftői bizottságok mrrn}atáGail hogy a g}',ermek igényeüez
képest alacsonyabb órasziimra tcgyenek j av as]atot

5' Tudomásunk szerint ajav.slat senrmilyen érdekvédcJni vagy szaké.tői szcr.V'€7ettel
nem vo]t egyeztetve' annak nyilvános vitiája nem volt

Felhir.jrrk rá a Ílgyelmét, ho$, a javaslat 7' pontjának elfogadása a súlyosan' halmozotran
fogyatékos gyerekek iskolarendszerből való kiszorulásához vezethet' és súlyosan
veszé|yezteti az érintett gyerek€k {lapíokú oktatáshoz való jogainák érvényesülését'
EzérL nyomatékosan arra kérjÍik, hog}'a javaslat elíogadását ne támogassa' tegyen meg
mindent a javas|at elfogadása ellen.

Budapest, 201 1. novembe. 23.

UdvöZlettel:



..Lep]ün]q hosr léphessenek.' KÖZhasznú ]]gyesiilet képvise]etében csordás Ancu. eg]iesületi elnÖk
Autisták országos szÓvetrege kePv1sc]etében szilvássy Zsuzsama' e1nók

Bama Jcnó' szuló

BeÍczc]i Kriszlián, sZü]ó

Be1atrl Ae.1e.. "^r 
j

BeÍtalan Lajos, nagysziilő

Bliss Alapltvány segító Komnuni].áció Módszeltani Kizpont képvise1etében Paless EsZteI. ig.zgató

helyeltes

Boros Anikó, sárló

Budapesli Korai Fcjlesztó Kózpont képviscletében Czeize1BarbaB, kÖzpontvezető

De juRe Alapitvány képviseletében dr' Kálmán Zsófia, kuratódrmi e]nik

C.on| Agre. '  s/Üld

Dégi Tímea, támogátó

Domán ZolLan, szri1ó

Dr' Márkus Eszte. főiskolai docens' gyógypedógiai tanal (ELTE BGG\.K)

. ÉlőFruzsina' szüló

Emhőné szajki Kísztilla, szl ó

Fábián An&ás, sái1ő

Gaá1 Addenne' szúlő

Hájas Zsuzsaru1a, támogató

Hárcsi Bli8itta' szLilő és támogató

Juhászné Kis Katalin, sztllő

Kádas End.éné, eg] ségve7-eló' Budapesl |óv' xv'kcr' tnlromlaIyza| Egyesílelt szociális lntézmény

Fe]]eszió Gondozó KTzpontTanoda

Kaszás Andreá' szüló

Kaszás Zo1tán' szülő

Kézen1bgvá Alapitvány képüSeletéhen PordánÁkos, Úgj/vezető

Kókai Zsuzsgüna

KoIa Gy€rmekkorj Inten,enció Mágyarcrszági Közhasz,nú Egyeslilcl képviseletében Czeizel BaIDara

Kovács G}'lrla' 5zü1ó

Kovácsné Hájas Julianna' szii]ő

Krulzlerlré szaÍká Tiinde, Doborj]íni FeÍeno Nevelési-oktatád és Módsze1tmi KozpoDt

I a-{drr Agoe" rdgl !r.r

Lakati Póier nagTszü1ó

Lakatiné dr Gaál Bertá. nág/szúiő

Lányiné dr Enge]rnayer Ágnes, gyógypedagógus, pszichio]ógus' kizoktatási szakórtó

Marton Tamáq sziiiő

Martomé Lakati vikória. szülí)

Metzgel Balázs, igazgató, 3' számű lővárcsi 'Ianu1ási Kaességet Vizsgáló szakátói és RehabilÍáoiós

tsizollság és Gyógypedagógiai szolgálLató Kizpont



Mozaik KóáaszDú E8yesület az Áutizmussal é1ő EmbeÍekelt kaüseletében Kapitány ]mola' e]nÓk
Mozgáskorlátozottak Egjresiileteinek orvágos szivetsege képviseletében Hegedús Lajos, ehÓk

Muskovits Gábor támogató

Naps1rgár Gyógypedagógiai Módszeltad Ktzpont kaviseletében Beleanai csilia, igazgaro
RadváDyi Kataliq ELTE BGGYK ErtelÍü]eg Atadályozottak Pedagógiája Tanszéki csopolt v€zetője

sas olivéI' sziilő

soós Ari€l, támogató

szabó Katalil

Táísaság a szabadságiogokért kavieseletében Denes Balázs, elntk

Vámai Móni

Zakál A rca, szülő

A kiadvány hiteléert íelel
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Dénes BaláZs

Ehök

Társaság a szabadsá&jogokért
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