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Tiszt€ | t Áll{mtitkár Ásszonyl
Lázár János' a Fidesz fiakciól czetője201l' novemberl6-án a nemzetiköaevelésről szóló
T/4856' törvényjavaslathoz T/4856/14' szímon benyú]tott módosíto indítvanya
(továbbiakban:
javaslat)7' pontjábaaa legsúl1'osabb
fokban fog'va1ékos
g.verekekisko]ai
oszlrílyaiban
a mininiíisóraszámokravonatkozóelőiráseltóI]ésétjavasolja:

Á módositó j avaslat kapcsán a7 alábbialrraszcrcbrémfelhívni a figyelmét:
1. A módosítójavaslot1500.3500sú1),osan-ha]mozotta!
gyerekjclenlegiés
fogyatékos
jö.i.óbeni iskolai pály afutásátérinti
Az órasziímokminimumaa tanköte]ezettség
egylt legfontosabb
objck|ív'számszeÍű
kritériuma'Ha ez o sziimnincs kjrvónybenrógzílve,akkol a gye.ekekclcmi oktaíási
válnak,
Jogai sziámonkódletetlenné
3 . A Javaslat indoklása megalapozatlali a súlyosan.halnozottanfogyatékosgyerekck
iskolai oktatásál szabá]yozó a sa|átos neye!ésiigényúglennekek óyodai ke\)e!ésének
irán,elve és a sajáíos kevelési jgényí1|lnulók ískolai oÍr|a|ósánakirónyel\,e
hada'afu] '-olo )./U(Jó,lll't') oM r.nde|ets/ab.|)o,,,/a
aZ ennlcll g\e;eke(
fejlcsáésének,oktatásának módszcrtanát' EZze] összhangban a gyermekek
terhclhetőségénckfigyelembevételével_ ahogyan minden más tanulói csopon
ese|ében
is - kc||a |ejIes,/|ö
iskol bcIula 8}o$ pcd.]gogIai
'ltrnkaL
mcgszenezni
4. Mivel a szaké ői bizottságok a pecla4ógiaí szakszolgálatokló] súló ,|/20]0' (I,I9')
oM fefidelet éíelméhena meglévő szolgáltatási kapacitások figyelenrbc vételér.el
tehetnekjavaslatota sajátosnevésiigényűgyennekekiskolai el]á|ásám'a iavaslat
arra kényszeríthetia szakéftőibizottságok mrrn}atáGail hogy a g}',ermekigényeüez
képestalacsonyabbórasziimratcgyenekj avas]atot
5' Tudomásunkszerintajav.slat senrmilyenérdekvédcJni
vagy szaké.tőiszcr.V'€ 7 ettel
nemvo]tegyeztetve'
annaknyilvánosvitiájanem volt
Felhir.jrrkrá a Ílgyelmét,
ho$, a javaslat7' pontjánakelfogadásaa súlyosan'halmozotran
fogyatékosgyerekek iskolarendszerből való kiszorulásához vezethet' és súlyosan
veszé|yezteti
az érintettgyerek€ k {lapíokúoktatáshoz való jogainák érvényesülését'
EzérLnyomatékosan
arra kérjÍik,
hog}'a javaslat elíogadásátne támogassa'tegyen meg
mindent a javas|atelfogadásaellen.
Budapest,2011.novembe.23.
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