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FEJEZET
Alapelvek
(2. o.)

HIVATKOZOTT SZÖVEGRÉSZ
Ingyenes a gyermekek számára az állam, az
önkormányzatok és az egyházak által
fenntartott óvodák, iskolák (…) látogatása a
tankötelezettség végéig, illetve az érettségi
vizsga letételéig.

Általános iskola
(4. o.)

Minden településen, ahol ezt legalább nyolc
szülő igényli…

Középfokú
iskola/Gimnázium
(5. o.)

Hat vagy nyolc évfolyammal az a gimnázium
működhet, amely megfelel az e törvény 5.
számú mellékletében foglalt kritériumoknak.

Alapfokú
művészetoktatási
intézmény
(6. o.)

…az első szak tanulása jelképes térítési díj
mellett, a második szak tanulása tandíj (…)
mellett lehetséges.

Pedagógiai szakmai
szolgáltató (Pedagógiai
Intézet)
(6. o.)

…közreműködik az országos mérésiértékelési feladatok ellátásában és
lebonyolítja az érettségi vizsgákat.

MEGJEGYZÉS
Az ingyenesség időbéli korlátait konkrét életkor megjelöléssel e
törvényben vagy annak mellékletében kell kifejezni, mert ezek
szerint érettségi vizsgát a végbizonyítvány birtokában akár 20 év
múlva is ingyen tehet le bárki.
Miért nyolc szülő igénye a szempont? Inkább 8 tanköteles korú
gyermek szüleiről lehet szó, tekintve, hogy 8 szülőnek akárhány
gyermeke is lehet.
Amennyiben igaz, hogy a hat vagy nyolc osztályos gimnáziumok
elszívó ereje hatással van a felső tagozatra, úgy meg kellene
vizsgálni, hogy a felső tagozat eredményei a tehetséges tanulók
távozása miatt romlik, vagy azért távoznak a tehetséges gyerekek,
mert gyenge, rossz a felső tagozat. A számtalan kritérium
egyértelműen a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok
ellehetetlenítése mellett van, de magában rejti annak a
lehetőségét is, hogy a mégis 6 vagy 8 évfolyamot oktató, de
állami támogatásban nem részesülő gimnáziumok egy szűk,
tandíjat is fizetni tudó réteg elitképzőié váljanak.
Mit jelent a jelképes díj? És mit jelent a közoktatás ingyenessége
és az egyenlő hozzáférés elve? A művészeti területeken
tehetséges, ám szegény családban élő gyerekek kiszorulnak a
művészeti oktatásból.
Ezeket a feladatokat a koncepció több helyén is eltérő
hivatalokhoz, szervekhez rendelték, a pedagógiai intézetek
feladatkörét ilyen kötelező feladatellátással nem lehet bővíteni,
hiszen nem is működik mindenhol megyei fenntartású pedagógiai
intézet. Teljes a káosz e tekintetben.
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A közoktatási intézmény
alapítása, működése és
vezetése
(8. o.)

Az intézményvezetőt − pályázati eljárást
követően − a fenntartó bízza meg a
nevelőtestület és a Pedagóguskamara (…)
egyetértésével

Vizsgarendszer/Érettségi
vizsga
6. Kötelezően választandó tantárgy.
(11. o.)
Az érettségi vizsgára jelentkezésnek feltétele
Vizsgarendszer/Érettségi
a középiskolai végbizonyítvány megszerzése,
vizsga
amelynek tartalmaznia kell, hogy a tanuló 60
(11. o.)
óra közösségi szolgálatot végzett.

Finanszírozás
(18. o.)

1. számú melléklet
(26. o.)
5. számú melléklet
(29. o.)

A közoktatási feladatot ellátó nem állami,
nem önkormányzati, oktatási azonosítóval
rendelkező közoktatási intézmények
ugyancsak megkapják a bérek és járulékok
összegét a költségvetéstől. További
támogatásra csak az oktatásért felelős
miniszterrel kötött közoktatási megállapodás
alapján jogosultak.
Legalább nyolc fő egybehangzó kérése
esetén az általános iskolának középiskolai
felkészítő osztályt is szerveznie kell.
Ezeknek a szakköröknek egy része más
iskolák tanulói számára is hozzáférhető.

A szakmai alapon szerveződő kamarák jogosítványa nem terjed ki
ilyesfajta egyetértési jog gyakorlására. Minthogy a
Pedagóguskamara létrehozása, annak feladat-, hatás- és jogköre
definiálatlan, semmiképpen sem kerülhet bele egy törvénybe
korábban, minthogy azokat megfogalmazták volna.
Miért szükséges 6 érettségi tárgy? Miért nem lehet a kötelezően
választandó tantárgy esetében meghatározni, hogy annak
természettudományos tárgynak kell lennie?
Ez a jelenlegi viszonyok között kivitelezhetetlen, szervezése,
minthogy kötelező, a középiskolát fogja terhelni újabb
adminisztrációval, ráadásul biztosan a nyári hónapokban, hiszen
tanév közben nem lehet a tanulókat ide-oda küldeni. Kialakul
majd az iskolai foglalkoztatás (udvartakarítás, festés etc.) vagy az,
hogy egyes szolgáltatók, szervezetek akár pénzért is leigazolják a
szolgálatot.
Az állami fenntartású intézmények is csak a bérek és járulékaik
összegét kapják meg központi költségvetésből a tervezet szerint,
a működési kiadásaik további összegét a fenntartó
önkormányzatok biztosítják. Miféle további támogatásra
lennének jogosultak a nem állami, nem önkormányzati
intézmények?
A nyolc fő helyett a 8 tanuló vagy 8 tanuló szüleinek egybehangzó
kérése esetén megfogalmazás szerencsésebb volna.
A más iskolával tanulói jogviszonyban álló gyerekekre hogyan
vonatkoztatják a házi rendet? A pedagógusok milyen felelősséget
tartoznak vállalni azon gyerekekért, akik másik intézménynek a
tanulói?
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5. számú melléklet
(29. o.)

A gimnáziumi oktatásban részt vevő
valamennyi tanár egyetemi végzettséggel
rendelkezik.

16. számú melléklet
(42. o.)

Pedagógusok és vezetők heti kötelező
óraszáma

Ellentmondás a 15. számú mellékletben foglaltakkal (pl.
testnevelő). De a rajz és ének-zene tárgyak esetében sem
indokolt az egyetemi végzettség.
A gyakorlóiskolák vezetőtanárai heti kötelező óraszámának
aránytalan emelése és a tanárjelölttel töltött idő duplán
számításának tervezhetetlensége a minőségi oktatás kétoldali
ellehetetlenítését jelenti: egyrészt a tanulókkal foglalkozás
minősége, másrészt a tanárjelöltek felkészítése, támogatása
szenved csorbát.

