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Tisztelt E|nök Úr!

LáziíÍ János, a Fidesz fJalrcióvezetője 2011' november ]6-án a nemzcti köZnevelésről szó]ó
T/4856' tdvényjavaslathoz T/4856/14' számon bcnyújtott módosíto indítvárya
(továbbiakban: javaslat) 7' pontjában a legsúlyosabb fokban fogyatékos gyeÍckck iskolai
osztályaiban a mfuiniílis órasziímoka vonatkozó előíús et'fulését javasolja:

A módosító javaslat kapcsán az alábbiakÍa szeretném folhivni a frgvclmét]

l A módosíló javaslat 1500.3500 sú1yosan.Jr.1mozotl"an fogyatékos g},erek lelen]egi és
jóvőbeni iskolai pál-vafutását é.inti

2. Az óraszámok minimuma a tankötelezeliség egyik ]egfoÍtosabb objektív, számszerú
kitériuma' Ha ez a szám nincs töÍvénJ'bon rógzítvc, akkor a gyerekek elemi oktatási
jogat sziimonkérhetetlenné válnak'

3 A javas]al- indoklása megalapozadan: a sú]yosan-halmozotian fog]atékos 8yclekek
iskolai oktatását s7ab yozó a sdjátos neyelési igényű g')elnekek óyodaí nevelésénel|
irrinyeh,e és a sajáíos neve|ési igényű tanulók iskolai ohatilsónak ininyelye
kiarJósáró| szóló 2/20a6 @I'1',) oM rendelet szabá\yozza aZ érintett gyelekck
fejl€sztésének, oktatásának módszertanái' EZZet összhangban a 8yemckek
terhelhetőségé'ek fis''elcmbevételével ahog}'an minden más tanu]óí csopolt
esetében is kella fejlesztő iskolán belűl a gyógypedagógiai munkát megszen eznr'

4' Mivel a szak&tői bi7ottságok a pedagógiai szaksz()l8áIc|toL.róI szoló 1/2010. 0']9.)
OM fe delet éíclmében a meglóvő szolgáltatási kapacitiísok ]]gyeiembe véielével
tehetnck javaslatot a sajátos nevési igényű gyeímekek iskolai ellátiísára, a iavaslat
ana kényszeritheti a szakétői bizottságok murrka!írsai! hogy a g,vemck igényeihez
kópest a]acsonyabb óIasziámú teg,venck j avaslatot

5' Tudomásurrk s7'erint a.javaslat semmilyen érdckvédetmi vagy szakértői szervezcÍel
nem vo]t egyeztetve, annak nyilYános viája nem volt'

Felhivjuk rí a figyelmét, hogv a javaslat 7' pontjának elfogadása a súlyosan, halmozottan
lbgyatékos gyerekek iskolarendszeIből Yaló kiszorulásához Yezethet, és súlyosan
veszélyezteti az éIintett gyerekek alapfokú oktatáshoz va|ó jogainak érvényesüIését'
EZér| nyomatékosan arra kájük' hogy a javaslat elfogadását ne támogassa: a Házszabá|y
30. s (3) bekezdése alapján k€zdemény€zze a javaslat bizottsági megtárgyalását' és
fog|a|jon á||ásl á javas|at elfogádása e||e|..
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Udvözlettel:



.]'épjünk. hogy léphessenek'' KÖáasznú Eg]resúlet képvise1etében Csoldás Anett, egyesületi elnok
Auiistak országos szóvetsége képviseletében szilvássy Z$zsama. elnók

Bama.]enő, szülő

Berczeli Kriszlián, szliló

Benalan Agneq. q..u o

Beltalan Lajos. nagyszú1ó

B1iSs A]ap1tvány segi1ő Kommunikáció MódveÍáni Kljzpont képvisc1ctében Paless Esztcl' igazgató

helyettes

Boros Ánikó. sziiló

Budapesti Kora1 Fejlesztó Kózpon| képviseietébe! czei7-cl Beóara, kÓzpontvczeiő

De juRe Alapítvány képviseletében dr' Ká]mán Zsófia, kuráiórimi e1nók

c.onl  ̂ gncs' .nr ' ö

Dégi Timea, tánogató

Doman Zo]lán' szúló

Dr' MáÍkus Eszter, főiskolai docens' gyó€ypedógiai tanár (ELTEBoGYK)

E1i lruzsna' szri]ő

Emhóné szajki Kriszlina, szúló

Fábián András. Sztllő

Gaál Adrienne. s?iiló

I]áj as Zsuzsama' !ámogató

IláÍosi Bdgittá. sZúIő és támogátó

Juhászné Kis Kata1in' szliló
Kádas Endréné' cs/ségvezetó, Budapes! Fóv' Xv.ker' tn*ormányzal Eg]resített Szociális IDtézme[y

Fcj]esáő Gondozó Ki'zponrTanoda

Kaszás AndÍ€a, szúló

Kaszás Zoltfu. s?Ú]ó

Kézenfogva Alapítvány kepvise]elében Pordán Akos' iig/vezetó

Kókai Zsuzsanna

Kom Gyermckkori Inrel.,enció MagyaroMági Kizhasznú Es/esiilet kepvise1etében czeizelBárbara

Kovács Gyula' Sailó

Kovácsné Hájas Ju]janna, szii1ó

Krutzlemé szaÍka Túnde, Dobo4ani leÍenc Neveiési-oktztási és Módsze1tani Központ

Lakati Agnes' nagynéni

Lakatl Péter' nas/szüló

Lákaliné dr' Gaál Berta, nasrszülő

I"ányiné dI' Enge]nayer Agnes, gyógypedagógus, pszichio]ógus, közoktá|ási szakértő

Maltoal 'Iamás' szúló

Mal1omé Lákati Vittóriá' szú]ó

Metzger BaláZs' igazgató' 3' számú Fővfuosi Tánulási Kepességer Vizsga]ó szakértói és RehabilitációÍr

Bizottság és Gyó$pedagógiai Szo]gáltató Központ



Mozaik Köáasalú Egyesiilet az Autizmüssal é1ő Emberekelt kepviseletében Kapitány Imola' ehök
Mozgáskol1átozottak Egyesületeirck orvágos szóvetsége képviseletébeD Hegedűs |ajos, elnök

Muskovits Gábot támogató

Napsrrgár Gyóg]rpedagógiai Modszertani KÓzpont kepviseletében Be]eznai csi[a, igázgató
RadváDyi KataliÍL ELTE BGGYK Értelnileg Atadályozottak Pedagógiája Tmszeki csopoú vezetóje

Sás o]iv&' sziilő

Soós fu.iel, támogató

szabó Kataün

Társaság a szabadságjogokéÍ képYieseletében Denes Balázs, elnÖk

Vámai Móni

Zakál Aadrca, szúlő

A kjadváDy bite1éel1 felel
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Dénes Balázs

ElnÖk

Társaság a szabadságiogoké4
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