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Tisztelt Biztos Úr!

Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője 2011. novembel 16-iin a nemzeti könevelésről szóló
T/4856' tdnén}.javaslúhoz T14856114. szrímon ben]'újtott módosíto indtlvat']'a
(továbbiakban: javaslat) 7. pontjában a legsúlyosabb fokban fos/atékos g/orekek iskolai
osÍiílyaiban a mininlíis óraszimoka vonoikozó előírás eltdrlésétjavasolja:

Á módosító javaslat kapcsiín aZ alábbiaka szeretnóm íethivni a figyclmé|

l. A módosíto javaslat 1500.3500 súlyosan-halmozotl2n |og/atékos gyerek jelenlegi és
Jövőbeni iskolai pályafutását éIinti

2' Az óIas7iímok minimuma a ta]rkötclezettség egyik legfontosabb objektív' szamszeru
kitéIiuma' Ha cZ a szím nincs tdrvényben rógzíive, alrkor a gyelekck elemi oktatási
jogai számonkérhetedenné válnak'

3' A javaslat indoklása mcgalapozatlan: a súlyosan-halmozottan fog-vatékos gye.ekek
iskolai oktatását szabályozó a sajt|tos nevelési i4ényíi g)emekek óvodai nevetésének
irányelve és a sajátos neve]ési i4é yti tanulók iskotai ohatásáfiak ifkT)etve
kiadásáfól smló 2/2a06 QII'|') oM rendelet szabá|yozza az é.intett gyerckek
fejlesztésének. oktatásának módszortanát' Bzzel összhangban a ey;rmckek
teüelheiősógének figyelembcvételéve] ahogyan minden más tanulói csoporr
esetébco is _kel] a fejlesztő iskolá[ beliil a gvó$pedagógiai munkát megsz€I|cz1l'

4' Mivel a szakérói bizottságok a pedagógjai szakzol1áldtoknót szóló 1/20]0. 0']9')
OM rendelet értelrrrében a meglévő szolgáltarísi kapacitások figyelembe vételóvg]
tehcbek javas]atot a sajátos nevési igényű gycrmekek iskolai etlátására' a javaslat
arra kényszeríÍheLi a szakértői bizottságok munkatársait, hogy a gyermek igényeihez
képest alacsonyabb órasziimra teg],enek javaslotot

5 Tudomásunl sze nt a javaslat selrrmil]'en éIdekvédelmi vagy szakértói szelvezettel
ncm volt egycztetve' annak nyilvános vitája nem volt.

Felhívjuk rá a fi$relmót' hogy a javaslat 7. pontjának el|ogadása a súlyosan' halmozottan
Íogyatékos gyerekek iskolarendszerből való kiszorulásához vezethet! és súlyosan
veszélyezteti az é]intett gyerekek a|apfokú oktatáshoz való jogainak érvényesüIését.
EzéÍt n},omatékosan arra kérjiik' hogy a javaslat elíogadását ne támogassá' tes/ex meg
mindent a javas|at elfogadása ellen.

Budapest, 201 L november23.

Udvözlettel:



..Lépjiink' hogy léphessener' KÓáasznú Egyesület képviseletében csoIdás Ánett' egycsü]etl elnTk

Autistak országos szivetségekepviseletében Sz1lvássy Zsüzsanna' elnik

Bama Jenó, szüló

Berczeli Kdsztián' szii]ő

cend]ar Agnes s^ló

Bertá]an Lajos, nagyszülő

Bliss Álápítvány Segiió Kommunikació Módsze1tmi Közpolt képviseletében Paless Esztel. igazgató

helyefies

Borcs Anikó, Miiló

Budapesti Kolai |ejlesztő Krzpont kavise1etében Czeizcl Balbara, kÓzpontvezető

De jüRe Alapitvány kópviseletében dr Ká]nán Zsófia, kuraródruni c]nik

C'onr ASne5. s/ulo

Dégi Tímeá' támogató

Domán Zo]tan' Szulő

Dr' Márkus Eszlc'' íóisko1ai docens' gyógypedógiai ranár (ELTE BGGu<)

E'to lluzsina' sziilő

trnrhóné S7ajki Kisztína. szúló

Iábián Ándrás' szülő

Gaál AdrienDe, szüIó

Háj,s ZsuzsaÍma, támogaró

Harosj Bngilla. Sztilő és táfiogató

Juhászné Kis Kalalin, sziilő

Kádas En&éné, egységve7'elő' Budapest Fóv' xv,ker' onkormáÍyzat Egyesített szocialis ]ntézmény

Fe]lesztó Gondozó K.jzpont.Tanoda

KásZás Alrdr€a. szÚló

Kaszás Zoltán, sziilő

Kézenfogvá Alapítvány képuseletébeIr|ordán Á1{os, lrgj/vezető

Kókai Zsuzsanna

Ko.a Gyemekkori Inten'cnció Magy,roÍszági Köáásmú Es/csülel kepvlseletében czeizel BáIbara

Kovács Gyula, sziiló

Kovácsné Hájás Ju1iama, szillő

Krutzlerné ÍJzarka Tlinde' Dobo4áni lerenc Nevelési'okntási és MódszeÍani Kizpont

l,akati Agnes, nas/néni

Lakáti PéteI, nagyszúlő

Lakaliné dr' Gaái BeÍa, nagysziilő

LáiylDé dr' Engelnáyer Agnes, gyógypedagógus, pszichio1ógus, krzoktátási szakéI1ő

Maúon Tamás, szüló

Maúomé Laklti vl'hó.ia, sziiló

Metzgel Bal|ízs, igazgató' 3' számú Fővárosi Tanu1ási Kepcsségcl vizsgá1ó szakátői és Rehabilitációs

Bi7o||.Jg es c!óg} pedág.'glJi szolgallalo KÖ,,pont



Mozalk Közhasznú Egyesiilet az AütiaDussal é1ó Embeleká1 képviseletében Kapiti{ny Imo1a, elnik

Mozgáskorlá1ozottak Egyesüleleinek országos szövetsége kepüseletében Heg€dűs Lajos' elnTk

Muskoüts Gábor támogato

NapsugáI Gyógypedagógiai Módszeúani Krzpont képviseletében Be1eznai csila, igázgatö

Radványi Katalin' EITE BGGYK futeiraileg A}adályozottak Pedagógiája Ta$zéki csoport v€zetője

sas olivér, szülő

soós ÁJiel' támogató

s7abó Kataün

Társaság a szabadságiogokért képvieseietében Denes Balázs, e]fuk

vjmai Móni

Zak]íl A]ldrea, szüló

A kiádvli.tr} hiteleelt fe]el

zn) r^-/
Dénes Balázs

E]nök

Társaság a szabadságjo8okéít
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