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Tisztelt Elnők Ú.!

Lázár Jiínos, a Fidesz fratcióvezetője 2011' november 16-án a nemzeti köZnevelésről szóló
T/4856 tönényjavaslaLhoz T14856114' számon bcnyújtott módositó indítványa
(továbbiakban: javaslat) 7 ponijábarr a legsúlyosabb fokban fogyatékos gyerekek iskolai
osztiílyaiban a mininális órasziímoka vonatkozó clőíIás eltörlésétjavasolja:

A módosítójavoslat kapcsán az alábbiaka szeretném fclhívni a figyelmét:

l' A módosito j avas]al' 15 00.3 500 súlyosan-halmozottan fog.vatekos gyerck jelenle8i és
jóvőbeli iskolai pály afutását &inÍi.

2' AZ óraszámok minimuma a tankötelezcttség egyik legfontosabb objcktiv' sziiLrnszcru
kitóÍiuma' Ha eZ a sziim nincs tón.ényben űgzítve' akkor a gyerekek clemi oktatási
jogai sziímonk&hetetlenné válnak'

3, Á javas]at indoklása me8a]apozatlan: a súlyosan-lralmozottan Íogyatékos gyerckek
iskolai oktatását szabiíyozó a sajátos nevelisi igé ,í! gyernekek óvodai ne\,elésének
iriinyelve és a sa]átos kevelési igényíi tanuk)k iskolai okkltásanak irónyel|,e
hadásáró| szóló 2/2006 cn.]') oM rendekt sLabákozza az érintct| sverekek
fejlesztésének' okiatásának módszeftanat' EzZc] összhíngbcn 3 5/'ermekek
terhclhetóségének figvelembcvételével ahog1'an minden más l.nu]ói csopoí
esetébon is kell a |ejlesztő isko]án belül a 8yógypedagógiai munkát ncgszervezn1'

4' Mivel a szak&tői bizol|ságok a peclagógiai szakizot4lita|okról smtó '4/20]0. Q't9.)
oM rerule]et éÍtelmében a meglévő szolgáltaíísi kapacitások figyelembe vételével
ichetnek javaslalot a sajátos nevési igényű giemekek iskolá ellátására' a javaslat
arra kényszerítheti a szakér|ői bizotts3gok munkatarsait. hog) a seÍmek ige;yeihcz
képest alacsonyabb óraszámra tegyenek j avaslatot

5' Tudomásunk szelint a javas]al semmilyen érdekvédelmi vagy szakóIlői szenlezettcl
1lom volt egJ''ezte|ve' annak nyilviínos víLíja nem vo1t'

Felhivjuk rá a figyelmét, hogy a javoslat 7. pontjának elfogadása a súlyosan' ha|mozottan
Iogyatékos gyerekek isko]arendszerból való kiszorulásához vezeth€t, és súlyosan
v€szély€zteti az érintett &Yerekek alepfokú oktatáshoz való jogainak érvéDyesülését'
E7ért nyomatékosan arra kájük' hogy a javas|at elfogtdását ne támogassa: t Házszabály
30. $ (3) bekezdése a|apján kezdeményezze a javaslat bizottsági negtárgy{lásátJ és
fog|áIjon á||ást a j{ras|al e|{ogadása e||en.
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Udvöziettel:



..Lep]únk' hogjr léphessenek'' Köáasznú Egyesiilet képviseletében Csoldás AJlett' es/esú1eti elnök
Áutisták o'.szágos szrvetsége képvise1elében Szi1váss} Zsuzsanna' c]nök

Bama ]enij' szúló

Berczeii Krisztíán, sziilő

Bc||aldr Ágnes' s, .U |ó

BedalaÍl Lgjos, nas/szülő
Bliss Alapitvány Segjtő Konrmunikáció Módszetani KTZpont kavisele|óben Paiess Eszter' igaz gati

Boros Anikó. szúló
Budopesri Kofu Fe.jlesztő Kózpont képviseletében CzeizelBaúám' kÖzpontvezctó

De JuRe A1ápítvány képviselctében dr' Ká]nán Zsófia' kuratóIirüni clnik

C.o A$es .,,u o

Dégr Tímea' támogató

Donrán Zoltán' sziiló
DI. MáÍkus Eszter, Iőiskolái docens, gyóg]Dedógjáj lanáI (ELTE BGGYK)

Éló Fruzs1na. szúió

Enhőné Szajki KÍiszÍina' 5züló

Fábjan András' sziilő

Gaál Adícnie, vliló

Hájas ZsÜz sanna. támogató

Hárcsi BligiÍa. szú1ő és támogató

Juhaszné Kis Kátalin' sziiló
Kádas Endléné, egységveze|ő' BudapeslFőv' XV.keI' Önkormályzat Egyesjte!! szociális In!ézmen}

Fe]lcsztő Gondozó KÖZpont.Taloda

Kavás Aldrea, szü]ó

Kaszás Zo]lan, szu1ó

Kézenfogva AlapitváIy kepviseletében Pordán Átos. ús/vezelő

Kókai Zsuzsalrna

KoIa Gyermekkori lnte enció Magyarországi Koáasarú Egjresúlet kepvis€1etében czelzel Bárbara

Kovács G}'Üla' szúlő

Kovácsné Hájás Julianná' s7ülő

Knrtz1emé szarká Tünde, Dobo|'áni Füenc NevelésFoktatási és Módsze.|ani Kt'zpont

Lakali Agnes, nag]rnéni

Lakati |étet nagyszüló

i-akathé dI. Gaá1Bcía' nagyszBlő
Lányiné dr' EngelnayeÍ Ágnes. gyós/pedagógus' pszichíológus' kÖzolrtatási szakeÍő

Marton Tamás, szü1ó

Martonné Lakati Vjklúia. szÍiló

Melzge. B a] ázs, igazgató, 3' szánú Fővárcsi Tanu1ási Képességet Vizsgá]ó szakértói és Rehabi1itációs

Bizo11ság és Gyógyp€dagó8iai szoigáltató Központ



Mozaik Ktjáavnú EgyesÚlet áz Autizmussál éló Emberck€rt képviseleteben KapitáÍy I]aola, e]ntk
Mozgásko.látozottak Egyesületeinek omzágos szóvetsége kepüseletében Hegedűs Lajos' elnök

Muskovits Gábor támogató

Napsugár Gyógyped.egógiai MódMertani KÖzpont ka\,ise|eiében BeiezDai csiltá' j gaz gató
Radványi Katalin' E|TE BGGYK #tehileg Atadá]yozották P€ijagogiája Tsnszéki csoport vezetője

sas oliv&, sziíő

Soos AneI' LámogsIo

szabó K&talin

Társaság a szabadságjogokéí képüeseletében DéÍes Balázs, elnók

vámai Móni

Zakál Aadrca, szlilő

A kiadvány hiteléért felel
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DéDes Ba1ázs
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Tá.saság a szabadságjogokert
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