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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy míg az érettségit
nem teljesítő diákok (ésszerű határidő megtartása
mellett)
lehetőséget
kapnak
arra,
hogy
bekapcsolódjanak a szakképzésbe, ugyanezt a
lehetőséget a komplex vizsgát nem teljesítők nem
kapják meg, ha érettségizni szeretnének.
Véleménye szerint jelenleg azok a gyerekek,
akik sikeresen zárták a szakmához szükséges
évfolyamokat, és komplex vizsgára mehettek, de az
nem sikerült – bár a tanulási szándék megvan – nem
iratkozhatnak be a szeptembertől induló 2 éves
érettségire felkészítésre. A pótvizsgák pedig csak
októberben lesznek. Így a gyerek kallódik, szakmája
még nincs, de tanulni sem tanulhat, illetve ha
sikeresen pótvizsgázik, a beiratkozással már elkésik.
Álláspontja szerint ellentmondásosak a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
22. § (2) és 24. § (1) bekezdéseiben és az érettségi
vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (6) a)
bekezdésében foglaltak.

lezárt

A komplex szakmai vizsga és annak rendszere tekintetében a
közérdekű bejelentést a Nemzetgazdasági Minisztérium Szak-és
Felnőttképzési Szabályozási Főosztálya (a továbbiakban: NGM) vizsgálta
meg és adta az alábbi tájékoztatást.
Az NGM válaszában megírta, hogy az érettségi vizsgára felkészítő
kétéves képzésre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 24. § (1) bekezdése valóban úgy rendelkezik,
hogy a szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves
képzésben csak iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést
szerzett tanuló folytathatja tanulmányait. Az Szt. ezen rendelkezése
elsősorban azoknak kíván továbblépési lehetőséget nyújtani az érettségi
vizsga megszerzésére, akik a korábbi években szereztek iskolai rendszerű
képzésben szakképesítést.
Esetükben a bejelentésben felvetett helyzet nem merülhet fel. A
bejelentésben vázolt eshetőség a jelenlegi (2016/2017.) tanévben és utoljára a
következő (2017/2018.) tanévben korábbi szakiskolai tanulmányaikat a
szakközépiskolában kifutó rendszerben befejező tanulók esetén valóban
fennáll.
E tanulók a sikertelen júniusi szakmai vizsgájuk esetén szeptembertől
valóban nem tanulhatnak tovább az érettségire felkészítő 2 éves képzésben,
azonban korábbi közismereti tanulmányaik beszámításával más érettségire
felkészítő képzésekbe bekapcsolódhatnak.
Az őszi sikeres javító vizsgát követően viszont, megszerzett
szakképesítésük birtokában már bekapcsolódhatnak a februárban,
keresztfélévben induló érettségire felkészítő 2 éves képzésbe.
Az NGM-nek nincs tudomása e probléma jelen bejelentésen kívüli
felmerüléséről, de a lehetséges érintetti kör felmérésével megvizsgálják a
lehetőségét annak, hogy a tanulmányaikat a következő tanévben befejező,
utolsó korábbi szakiskolai évfolyam számára biztosítják az érettségire
felkészítő 2 éves képzés megkezdésének szakképesítés megszerzése nélküli
lehetőségét.
A bejelentés második része tekintetében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma adott a bejelentésre tájékoztatást, amely szerint a
„Szakképzés a gazdaság szolgálatában" című koncepcióról szóló 1040/2015.
(II. 10.) Korm. határozat alapján 2015-ben felülvizsgálták a szakképzés
rendszerét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (2a)
bekezdése pedig ennek hatására vezette be, hogy aki a szakközépiskolában
államilag elismert szakképesítést szerzett és ezt követően érettségi vizsgát
kíván tenni, annak a kötelező érettségi vizsgák közül a szakgimnáziumban a
szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgyból nem kell
számot adnia a tudásáról.
Az Nkt. 13. § (4) bekezdése tovább erősíti, hogy a
szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló dönthet
arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két
évfolyamon. Az Nkt. hivatkozott bekezdései tehát kizárólag az egykori
szakiskolában, illetőleg jelenlegi megnevezésén a szakközépiskolában az
iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert
szakképesítésre vonatkozik.
Ez az oka annak, hogy beillesztésre került az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12.
§ (6a) bekezdésébe is, hogy szakközépiskolában (egykori szakiskola) az
érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokat követő érettségi vizsgára való
jelentkezéskor igazolnia kell a jelentkezőnek, hogy rendelkezik iskolai
rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel.

