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JOGSZABÁLYOK 

 

KÖZNEVELÉS ALAPFELADATA 
Köznevelési törvény  

4. § 14a. r), v) 

 E törvény alkalmazásában 

14a. *  köznevelési alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai 

alapdokumentumában meghatározott olyan köznevelési feladat, amely 

r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

v) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése, 

lehet.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KÖZNEVELÉS KIEMELT FELADATAI – SNI, BTM 
Köznevelési törvény  

3. § (6)  

(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos 

nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük 

elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- 

ARÁNYTALAN TEHER  
Köznevelési törvény  

4. § 2.  

2. Aránytalan teher: ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - 

a gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek 

vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOGSZABÁLYSÉRTÉS – SNI 
Köznevelési törvény 

21. § (11) 

(11) *  Szakmai szabálysértés, ha az intézmény működése - az intézmény által ellátott feladatoktól 

függően - az Óvodai nevelés országos alapprogramja a Nat, az adott intézményre érvényes 

kerettanterv, vagy e törvény felhatalmazása alapján készített és jóváhagyott más nevelési, oktatási 

program, az érettségi vizsgáról szóló jogszabály, az érettségi vizsga vizsgakövetelményei, a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramja, a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, a Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve, az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja rendelkezéseit sérti. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



6 
 

PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI – SNI, BTM 
Köznevelési törvény 

62. § (1) a) b) 

(1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek … óvodában a gyermekek Óvodai nevelés 
országos alapprogramja szerinti nevelése, … sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni 
fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 
a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 
helyzetét, 

b) * a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 
együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más 
szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTÉZMÉNYVÁLASZTÁS – SNI 
Köznevelési törvény 

47. § (2), (3), (9) 

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-

oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek 

igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésen … az e célra létrehozott gyógypedagógiai 

nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban …  vagy a 

többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban …  (a 

továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek - külön vagy közös vagy részben közös - 

nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda  … együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban 

részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet. 

 (9) *  A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedően 

ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az intézmény 

székhelye szerint illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt tankerületi központok 

véleményét. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ÓVODAI FELVÉTEL, ÓVODAI JOGVISZONY – SNI 
20/2012. EMMI rendelet 

20. § (1), (1a)  

(1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az 

óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 

fenntartó nem települési önkormányzat. 

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) *  az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az 

alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

szóló tájékoztatást. 
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FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ – SNI 
20/2012. EMMI rendelet  

90. § (4) 

 (4) *  Amennyiben az óvoda beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos 

nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a 

szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és 

számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÓVODAI TÖRZSKÖNYV – SNI 
20/2012. EMMI rendelet  

92. § (2), c), e) 

(2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza 

c) nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem önkormányzati jelleg, nevel-e 

sajátos nevelési igényű és nemzetiségi gyermekeket, gyakorló intézményként működik-e, a 

gyermekek október 1-jei létszámát, az összes férőhely és a szükséges férőhelyek számát, 

gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok számát, a bérgazdálkodó, a munkáltató és 

gondnokság megnevezését, 

e) a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 31-i állapot 

szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, továbbá a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek számát, a gyermekcsoportok október 1-jei számát, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ - SNI 
20/2012. EMMI rendelet 
 
91. § (3) b) 

Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének 
dokumentálására szolgál. 
(3) Az óvodai csoportnapló tartalmazza 
b) *  a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három-
négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődei ellátásban részesültek, 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TANKÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA 
20/2012. EMMI rendelet 

21. §   

21. § *  A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. 

22.§ (3) 

 (3) *  Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 

bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig 

köteles beíratni a kijelölt iskolába. 
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KIEMELT FIGYELMET, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK, 

TANULÓ 

Köznevelési törvény  

4. § 13.  

13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
  aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
  ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
  ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 
 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
 

VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 
 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK, TANULÓK GONDOZÁSA 
15/2013. EMMI rendelet   

30. § (1) a)-k), (2) a)-d), e) 
 
(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés j) pontja szerinti, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 
gondozása keretében az Intézmény feladata: 
 
a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését 
figyelembe kell venni, 
 
b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre 
irányítás, 
 
c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére, 
 
d) tanácsadás, támogatás a szülőnek, 
 
e) konzultáció a pedagógus részére, 
 
f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, 
 
g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, 
 
h) a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a 
feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az 
iskolapszichológussal, óvodapszichológussal, 
 
i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra, 
 
j) kimeneti mérések elvégzése, 
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k) tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a 
tehetséggondozó koordinátor lát el. 
 
(2) A tehetséggondozó koordinátor 
 
a) *  kapcsolatot tart a nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmények iskolapszichológusaival, 
óvodapszichológusaival, 
 
b) kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal, 
 
c) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist, 
 
d) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait, 
 
e) *  kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEK, 

TANULÓ 
Köznevelési törvény  

4. § 3.  

3. Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 

minősül sajátos nevelési igényűnek. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ 

Köznevelési törvény  

4. § 25. 

25. Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

 

 

47. § (1)  

(1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön 

attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-

oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek 

igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá 

kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, 

konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, 
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tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (a 

továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy részben közös - 

nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai 

nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FOGYATÉKOS GYERMEK, TANULÓ FOGALMA 
Köznevelési törvény 

96. § (7)  

(7) Ahol jogszabály az óvodai nevelésben részt vevő, a tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági 

viszonyban álló fogyatékos gyermek részére kedvezményt, juttatást, jogosultságot, kötelezettséget 

állapít meg, a fogyatékos gyermek, tanuló fogalom alatt a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót 

kell érteni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 

15/2013. EMMI rendelet   

21. § (1)-(7) 

(1)  Ha a gyermek, tanuló első vizsgálatát végző szakértői bizottság megítélése szerint a gyermek, 

tanuló halmozottan fogyatékos, a szülő egyetértésével kiegészítő vizsgálat elvégzését 

kezdeményezheti a gyermek, tanuló mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságának megfelelő 

országos szakértői feladatokat ellátó bizottságnál. 

(2) A szakértői bizottság az enyhe értelmi fogyatékosságot csak abban az esetben állapíthatja meg, ha 

azt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

4. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján, az e rendelet 4. melléklete szerint kiállított orvosi 

adatlap adatai vagy a gyermek fejlődése (3) bekezdés szerinti folyamatos figyelemmel kísérésének 

adatai igazolják. 

(3) Ha az orvosi adatlap adatai és a szakértői bizottság eljárása során készített orvosi szakértői 

vélemény, valamint a pedagógiai, továbbá pszichológiai vizsgálat során kialakított elsődleges 

képességbecslés alapján valószínűsíthető az enyhe értelmi fogyatékosság, a gyermeknek folyamatos 

figyelemmel kísérésben kell részt vennie. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a gyermek, 

tanuló a lakóhelye szerinti vagy a választott óvodában, illetve általános iskolában a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban. A folyamatos 

figyelemmel kísérés a pedagógiai, illetve a pszichológiai vizsgálatot követő hónapban indul, és ha az 

adott nevelési év, tanév végéig még legalább hét hónap hátravan, a tanév végéig, ha kevesebb, mint 

hét hónap van hátra, a vizsgálatot követő nevelési év, tanév feléig tart. A folyamatos figyelemmel 

kísérés ideje alatt a gyermek vizsgálatát a statisztikai adatszolgáltatás során is lezáratlan vizsgálatként 

kell nyilvántartani. 

(4) A folyamatos figyelemmel kísérés kezdetén a szakértői bizottság meghatározza a megfigyelésben 

közreműködő pedagógus feladatait. 

(5) A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a szakértői bizottság képviselője legalább két 

alkalommal, az óvodai foglalkozáson, illetve a tanítási órán megfigyeli a gyermeket, tanulót. A 

folyamatos figyelemmel kísérés végén a szakértői bizottság megvizsgálja a gyermek, tanuló 

fejlődését, és tapasztalatai alapján - a vizsgálatok összegzésének eredményeként - készíti el szakértői 

véleményét. 

(6) A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a pedagógus - a szakértői bizottság útmutatása 

szerint - a gyermek, tanuló fejlődéséről rendszeresen, de legalább kéthavonta részletes értékelést 
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készít. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a pedagógus legalább havonta egyszer ismerteti a 

szülővel megállapításait, és segítséget nyújt az otthoni neveléshez. A folyamatos figyelemmel kísérés 

végén a részletes értékelést a pedagógus átadja a szakértői bizottságnak. 

(7) Ha a szakértői eljárásban szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő vesz részt, a szakértő részt 

vehet a (5)-(6) bekezdés alapján szervezett megfigyelésen, illetve a szülővel történő egyeztetésen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDAGÓGIAI, GYÓGYPEDAGÓGIAI, KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS – SNI 
Köznevelési törvény  

47. § (1) 

(1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának 

megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a 

szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEVELÉSI TANÁCSADÁS 
15/2013. EMMI rendelet   

24. § (1)-(3) 
 

(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nevelési tanácsadás feladata: 
 
a) a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív 
viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés 
vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, 
 
b) az Intézmény nevelési tanácsadás feladatának keretében ellátásban részesülők esetében segítség 
nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a 
gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja, 
 
c) *  pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése a szülő, a 

jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást 

végző intézmények kérésére, azzal, hogy gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást 

végző intézmények kérésére végzett vizsgálat nem irányulhat a szülői nevelési alkalmasság 

értékelésére, 

d) a prevenciós tevékenység keretében 
 
  da) együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában 
teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosíthat, 
  db) az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és 
beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrést végezhet. 
 
(2) *  Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben pedagógiai, pszichológiai támogatást, 

fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő, a 

pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási, illetve szakképző 

intézmények és a család kapcsolattartását. 

 
(3) A komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében 
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a) folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint 
gondozást végez, 
b) terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a 
nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, 
c) a gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat a folyamatdiagnosztika 
során értékeli, 
d) pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt 
a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEVELÉSHEZ-OKTATÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK – SNI 
Köznevelési törvény 

47. § (4) a), b), c) 

(4) A sajátos nevelési igényű gyermek …  neveléséhez és oktatásához a következő feltételek 

szükségesek: 

a) *  a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a sajátos 

nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a 

neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet, 

b)  egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-

oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos 

nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a 

foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök 

.c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS 
15/2013. EMMI rendelet   

 

27. § (1)-(4) 
 
(1) *  Az Nkt. 18. § (2) bekezdés f) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi 
idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás 
az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő 
foglalkozás keretében nyújtható. 
 
(2) A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint 
lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. 
 
(3) A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. 
 
(4) A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JÁRÁSI  SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG 

15/2013. EMMI rendelet   

11. § (1) a), b), d), (2) 
 
(1) *  A járási szakértői bizottság feladata 
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a)  az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik életévét betöltött 
gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint 
orvosi vizsgálata, 
 
b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez 
kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése, 
 
d) *  a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény elkészítése és az ehhez kapcsolódó 
felülvizsgálatok elvégzése. 
 
(2) *  Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény 
valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett 
megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság 
részére. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT KEZDEMÉNYEZÉSE 

15/2013. EMMI rendelet   

13. § (1)-(6)  

 (1) *  A szakértői vizsgálat - a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 42. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a 

szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Az eljárás megindítása az Intézmény szakértői 

bizottságként eljáró azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek 

működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül. 

A mozgásszervi, valamint az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására vagy 

kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető a mozgásszervi 

fogyatékosság, az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítását vagy kizárását végző 

szakértői bizottságnál. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az 

óvoda, az iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. 

(2) A szakértői vizsgálat indítható:  

a) hivatalból,  

b) hatósági megkeresésre,  

c) szülői kérelemre,  

d) illetve a szülő egyetértésével  

  da) *  a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézmény, 

  db) *  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó család-  

és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat 

működtetője, 

  dc) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok  

ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézmény 

kezdeményezésére.  

(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény, vagy a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, a szociális intézmény, 

valamint a gyámhatóság megítélése szerint a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata szükséges,  

a) *  az indok közlésével javasolja a szülőnek a szakértői vizsgálaton való megjelenést és részvételt, a 

szülő egyetértése esetén óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesülő gyermek 
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esetén a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézmény gondoskodik arról, - gyermekjóléti, a 

gyermekvédelmi, a szociális intézmény, valamint a gyámhatóság közreműködik abban - hogy a 

vizsgálati kérelem tíz napon belül kiállításra kerüljön, 

b) a javaslattétellel egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok eredményeinek lehetséges 

következményeiről, a szülőnek a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól,  

c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatának kezdeményezése esetén, a 

vizsgálaton jelen lévő szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő szerepéről a szülőt tájékoztatni 

köteles.  

(4) A szülő egyetértése esetén a szakértői vélemény készítésére irányuló – a szülő által aláírt – 

kérelmet az óvoda, az iskola megküldi  

a) *  az (1) bekezdésben meghatározott szakértői bizottságnak, 

b) *  a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatának kezdeményezése esetén - az 

(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a Hivatalnak. 

 (5) *  Szülői egyetértés hiányában a (3) bekezdésben foglalt, vizsgálatot kezdeményező intézmény a 

Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt eljárás megindítását kéri. 

(6) Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló szülője a szakértői vélemény készítésére 

irányuló kérelemnyomtatványon olyan nyilatkozatot tesz, hogy gyermeke vizsgálatánál szakszolgálati-

esélyegyenlőségi szakértő ne legyen jelen, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell 

alkalmazni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT 

15/2013. EMMI rendelet   

7. § (1)-(3)   

(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében az 

intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-

gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex 

pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít 

a) *  a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása vagy kizárása, 

b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, 

c) a sajátos nevelési igény - a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-), az értelmi, a 

beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, 

az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar - megállapítása vagy kizárása, 

d) sajátos nevelési igényű tanuló esetében 

  da) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat 

teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés, 

  db) a tankötelezettség meghosszabbításának céljából, és a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot 

tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, 

formájára és helyére. 

(2) Amennyiben a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermeknél, a tanulónál sem a 

beilleszkedési, sem a tanulási, sem a magatartási nehézség, sem a sajátos nevelési igény nem 

állapítható meg, de eredményes óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez, oktatásához 

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság 

a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi. 
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(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben a szakértői vélemény elkészítésekor - 

amennyiben a szakértői bizottság rendelkezésére álló vizsgálati dokumentumokból a szakértői 

vélemény elkészítéséhez szükséges információk egyértelműen megállapíthatóak - a tanuló újabb 

vizsgálata mellőzhető. 

8. §  

A szakértői vizsgálat típusai: 

a) az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat, 

b) a fejlődést nyomon követő a korábbi diagnózis megalapozottságát, a nevelés, oktatás formájának 

megfelelőségét a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat. 

12. § (2) 
 
(2) A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai: 
 
a) az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb 
gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi 
vizsgálata, 
 
b) a 7. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a gyermek, a tanuló vizsgálatának 
eredményei alapján szakértői vélemény készítése, 
 
c) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kiegészítő vizsgálat végzése, a sajátos nevelési 
igény megállapítása vagy kizárása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása 
vagy kizárása, a szakértői vélemény elkészítése és kiadása, 
 
d) a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése, 
 
e) jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a 
juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása, 
 
f) *  jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyos és halmozottan fogyatékos 

gyermekek, tanulók ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei 

ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátására, 

13. § (1)-(6) 

 (1) *  A szakértői vizsgálat - a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 42. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a 

szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Az eljárás megindítása az Intézmény szakértői 

bizottságként eljáró azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek 

működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül. 

A mozgásszervi, valamint az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására vagy 

kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető a mozgásszervi 

fogyatékosság, az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítását vagy kizárását végző 

szakértői bizottságnál. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az 

óvoda, az iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. 

(2) A szakértői vizsgálat indítható: 

a) hivatalból, 

b) hatósági megkeresésre, 



16 
 

c) szülői kérelemre, 

d) illetve a szülő egyetértésével 

da) *  a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézmény, 

db) *  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat 

működtetője, 

  dc) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok 

ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye 

kezdeményezésére. 

(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény, vagy a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, a szociális intézmény, 

valamint a gyámhatóság megítélése szerint a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata szükséges, 

a) *  az indok közlésével javasolja a szülőnek a szakértői vizsgálaton való megjelenést és részvételt, a 

szülő egyetértése esetén óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesülő gyermek 

esetén a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézmény gondoskodik arról, - gyermekjóléti, a 

gyermekvédelmi, a szociális intézmény, valamint a gyámhatóság közreműködik abban - hogy a 

vizsgálati kérelem tíz napon belül kiállításra kerüljön, 

b) a javaslattétellel egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok eredményeinek lehetséges 

következményeiről, a szülőnek a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól, 

c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatának kezdeményezése esetén, a 

vizsgálaton jelen lévő szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepéről a szülőt tájékoztatni 

köteles. 

(4) A szülő egyetértése esetén a szakértői vélemény készítésére irányuló - a szülő által aláírt - 

kérelmet az óvoda, az iskola megküldi 

a) az (1) bekezdésben meghatározott szakértői bizottságnak, 

b) *  a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatának kezdeményezése esetén - az 

(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a Hivatalnak. 

 (5) *  Szülői egyetértés hiányában a (3) bekezdésben foglalt, vizsgálatot kezdeményező intézmény a 

Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt eljárás megindítását kéri. 

(6) Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló szülője a szakértői vélemény készítésére 

irányuló kérelemnyomtatványon olyan nyilatkozatot tesz, hogy gyermeke vizsgálatánál szakszolgálati-

esélyegyenlőségi szakértő ne legyen jelen, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell 

alkalmazni. 

14. § (1)- (5) 

 (1) *  A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői 

vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat 

kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tíz napon belül, a 

vizsgálat időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat 

időpontját - első vizsgálat esetében - a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését 

követő naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni. Amennyiben a szülő a szakértői 

vizsgálat időpontjában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati időpontot 

biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított tizenöt napon belüli 

időpontra. Ennek elmulasztása esetén, ha a vizsgálat a szülő kérésére indult, a vizsgálati kérelmet 

visszavontnak kell tekinteni. Ha a vizsgálat a 13. § (2) bekezdés a), b) vagy d) pontja alapján indult, 

akkor a szakértői bizottság a Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés b) pontja szerint közigazgatási 

hatósági eljárás megindítását köteles kezdeményezni. 
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 (2) *  A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes 

jelenléte szükséges. A vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülőt képviselheti, erről a szülőt 

legkésőbb a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell. Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a 

vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülő képviseletére nem jogosult. A szakértői vizsgálat során a 

szülő köteles közreműködni, a vizsgálaton - annak zavarása nélkül - jogosult mindvégig jelen lenni. 

(3) Ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, az első vizsgálat alkalmával, a 21. § (3)-(6) 

bekezdése szerinti folyamatos figyelemmel kísérést lezáró vizsgálat alkalmával, a szakértői bizottság 

vizsgálatakor a Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek jelen kell lennie. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a szakértői bizottság - az (1) bekezdés szerinti 

értesítéssel egyidejűleg - megkeresi a Hivatalt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelése 

céljából. A Hivatal a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kijelöli a szakszolgálati-

esélyegyenlőségi szakértőt. 

(5) A szakértői vizsgálat lefolytatásának részletes eljárási rendjét a 2. melléklet tartalmazza. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATON VALÓ MEGJELENÉS KÖTELEZETTSÉGE – SNI, BTM 
Köznevelési törvény 

47. § (6) 

 (6) *  A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy 

gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a 

megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Az illetékes tankerületi központ dönt a sajátos 

nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai 

ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem 

jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A 

szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a 

szülőnek megtéríti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
15/2013. EMMI rendelet   

7. § (1) a), b), c), (2), (3) 

(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében az 

intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-

gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex 

pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít 

a) *  a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása vagy kizárása, 

b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, 
 
c) a sajátos nevelési igény - a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-), az értelmi, a 

beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, 

az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar - megállapítása vagy kizárása, céljából, és a vizsgálatok eredményei 

alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás 

módjára, formájára és helyére. 
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(2) Amennyiben a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermeknél, a tanulónál sem a 

beilleszkedési, sem a tanulási, sem a magatartási nehézség, sem a sajátos nevelési igény nem 

állapítható meg, de eredményes óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez, oktatásához 

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság 

a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi. 

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben a szakértői vélemény elkészítésekor - 

amennyiben a szakértői bizottság rendelkezésére álló vizsgálati dokumentumokból a szakértői 

vélemény elkészítéséhez szükséges információk egyértelműen megállapíthatóak - a tanuló újabb 

vizsgálata mellőzhető. 

16. § (1)  

 (1) *  A szakértői bizottság a lefolytatott vizsgálatok alapján készíti el a szakértői véleményét. A 

szakértői vélemény elkészítésének szakmai követelményeit a 3. melléklet tartalmazza. A szakértői 

bizottság tagjai a gyermek, tanuló különleges gondozásba vételére, fogyatékosságára, a fejlesztést 

igénylő területekre vonatkozó megállapításokat közösen alakítják ki. A szakértői véleményt a 

szakértői bizottság vezetője és a szakértői bizottságnak a vizsgálatban közreműködő tagjai írják alá. 

Amennyiben a szakértői bizottság a szakértői véleményét a 12. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

vizsgálat alapján készíti el, a szakértői véleményt a megyei szakértői bizottság vezetője és a megyei 

szakértői bizottság vizsgálatban közreműködő tagjai írják alá azzal, hogy a szakértői véleményben fel 

kell tüntetni a vizsgálatban a járási szakértői bizottság részéről közreműködő szakemberek nevét is. 

17. § (1)-(5) 

(1) A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó 

pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői 

véleménynek tartalmaznia kell 

a) a gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési idejét, lakóhelyét és tartózkodási 

helyét, 

b) a szakértői vizsgálat rövid leírását, 

  ba) a beilleszkedési, a tanulási vagy a magatartási nehézségre, vagy annak kizárására vonatkozó 

megállapítást, az azt alátámasztó tényeket, 

  bb) a sajátos nevelési igényre, vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztó 

tényeket, 

c) a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében nyújtott szolgáltatásokat, a 

fejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatokat, valamint annak megjelölését, hogy a feladatokat 

milyen ellátás keretében mely intézmény biztosítja, 

d) *  annak megállapítását, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az e célra létrehozott, a 

fogyatékosság típusának megfelelő nevelési-oktatási, illetve szakképző intézményben, osztályban, 

csoportban, tagozaton vagy a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai 

nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, kollégiumi nevelésben, 

e) *  annak megállapítását, hogy a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan iskolába járással, illetve kizárólagosan 

egyéni munkarend, egyéni tanulmányi rend keretében teljesítheti, 

f) *  ha a tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan egyéni munkarend, egyéni tanulmányi rend 

keretében teljesítheti, a heti foglalkoztatás idejét és a felkészüléshez szükséges szakembereket,  

g) annak megállapítását, hogy a tanuló a tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatás, illetőleg a 

fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti, 

h) a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének megfelelő 
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ha) *  óvodára, csoportra (a továbbiakban együtt: kijelölt óvoda), 

hb) *  általános iskolára, középfokú iskolára, szakképző intézményre, fejlesztő nevelés-oktatást végző 

iskolára, csoportra, osztályra, tagozatra (a továbbiakban együtt: kijelölt iskola), 

hc) *  kollégiumra [a h) pont alattiak a továbbiakban együtt: kijelölt intézmény] 

vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését, 

i) a hivatalból történő felülvizsgálat időpontját, 

j) a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket, fejlesztési 

feladatokat, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét, javaslatot az egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítésre, 

k) a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot, 

l) *  az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatoknál az ötödik 

életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében javaslatot a tankötelezettség teljesítésének 

következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre, 

m) a szülő tájékoztatását a 18. §-ban foglalt jogairól és kötelezettségeiről. 

(2) Ha a fővárosi, megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat értesítése szerint a szakértői 

bizottság eljárásával egyidejűleg a gyermek, tanuló átmeneti vagy tartós nevelésbe vételével 

kapcsolatos eljárás is folyik, a szakértői véleményt a kijelölt gondozási helyről szóló tájékoztatás 

megérkezését követően lehet elkészíteni. 

(3) A szakértői vizsgálat befejezését követően a szülőt tájékoztatni kell a szakértői vizsgálat 

megállapításairól, a szakértői vélemény várható tartalmáról, a szülői jogokról és kötelezettségekről. A 

tájékoztatás tényét, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá kell 

íratni. 

(4) Ha az eljárásban szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő működik közre, a szülő tájékoztatásánál 

jelen kell lennie. A szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő a szakértői bizottság munkájával és 

megállapításaival kapcsolatosan kifejtheti véleményét, és javasolhatja a szülőnek, hogy éljen a 

felülvizsgálat kezdeményezésének jogával. 

 (5) *  A szakértői véleményt, az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vizsgálat lezárását követő 

huszonegy napon belül - kézbesíteni kell a szülőnek. Amennyiben a szülő a 16. § (3) bekezdése 

alapján összeállított intézményjegyzékről intézményt nem választ, a szakértői bizottság a vizsgálat 

lezárását követő harmincadik napon a gyermeket, tanulót ellátó intézményt saját választása alapján 

kijelöli és a szakértői véleményt a kijelöléstől számított öt munkanapon belül a szülőnek kézbesíti. 

(6) *  A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. A kézbesítés napja az a 

nap, amelyen a szakértői véleménynek a szülő általi átvétele megtörtént, vagy amely napon a szülő 

az átvételt megtagadta. Ha postai úton kézbesített szakértői vélemény a szakértői bizottsághoz „nem 

kereste” jelzéssel érkezik vissza, a szakértői véleményt - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés 

második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

(7) *  Ha a Hivatal a kérelmező által benyújtott dokumentumok alapján, a tankötelezettség 

teljesítésének hat éves kor előtti megkezdésével vagy a tankötelezettség megkezdése alóli 

felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárásban a szakértői bizottságot szakértőként kirendelte, és a 

Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény elkészítése és a Hivatalnak történő megküldése mellett a 

hatósági eljárástól függetlenül az e rendelet szerinti szakértői vélemény kibocsátása is szükséges, úgy 

azt a szakértői bizottság az e rendelet általános szabályai szerint készíti el. Ha szakértői vizsgálatot a 

Hivatal kirendelésére a járási szakértői bizottság végezte el, és a szakértői vizsgálat alapján sajátos 

nevelési igény valószínűsíthető, akkor a járási szakértői bizottság a Korm. rendelet szerinti szakértői 

vélemény elkészítésével és a Hivatalnak történő megküldésével egyidejűleg saját vizsgálatának 
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dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a 

rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére, amely a szakértői 

vizsgálatot a hatósági eljárástól függetlenül e rendelet általános szabályai szerint fejezi be. A megyei 

szakértői bizottság a járási szakértői bizottság azon szakmai megállapításaihoz, melyeket a Korm. 

rendelet szerinti szakértői vélemény tartalmaz, kötve van. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FELÜLVIZSGÁLAT SNI, BTM 

15/2013. EMMI rendelet   

22. § (1)-(3)  

(1) Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, vagy sajátos nevelési 

igényű, a szakértői bizottság hivatalból, hatósági megkeresésre, szülői kérelemre, vagy a gyermek 

nevelését ellátó óvoda, nevelését, oktatását ellátó iskola kérelme alapján felülvizsgálati eljárást 

folytat le. A felülvizsgálati eljárásra – a folyamatos figyelemmel kísérés kivételével – a szakértői 

bizottsági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a szakértői bizottság szakértői véleményét a 

végrehajthatásának megkezdését követő első nevelési év, tanév során hivatalból felül kell vizsgálni. 

Az első hivatalból történő felülvizsgálatában nem vehet részt az, aki a szakértői vélemény 

megalkotásában közreműködött.  

(3) Ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, a 

szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a tanuló 

a tíz éves életkort betölti minden második, azt követően és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus 

spektrum zavar esetében, illetve ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 

addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben 

hivatalból felül kell vizsgálni 

 

23. § (1)-(6)  

(1) A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti. A szakértői bizottság a szülő 

kérelmére akkor köteles lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta 

több mint hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több 

mint hat hónap van hátra. 

 (2) *  Ha a felülvizsgálatra a kijelölt intézményben kerül sor, a vizsgálat időpontjáról és helyéről - a 

szakértői bizottsággal történő egyeztetés alapján - a gyermek, tanuló nevelését, nevelését-oktatását 

ellátó intézmény a felülvizsgálat időpontja előtt legalább nyolc nappal értesíti a szülőt. A 

felülvizsgálat során a szülő jelenlététől, valamint közreműködésétől a szakértői bizottság eltekinthet, 

ha a szülő a vizsgálat lefolytatása előtt írásban nyilatkozik a felülvizsgálat tényének és időpontjának 

tudomásul vételéről, és arról, hogy azon nem kíván jelen lenni. 

(3) Teljes körű vizsgálati eljárást kell lefolytatni a) az enyhén értelmi fogyatékos, valamint az egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek, tanuló első hivatalból történő felülvizsgálati eljárásában, 

b) ha arra a hatósági megkeresésben foglaltak teljesítéséhez szükség van, c) a szülő kérésére indított 

eljárásban, feltéve, hogy az utolsó teljes körű vizsgálat óta több mint két év telt el.  

(4) A gyermek nevelését ellátó óvoda, nevelését, oktatását ellátó iskola a felülvizsgálati eljárást – 

tanévenként legfeljebb egy alkalommal – bármikor kezdeményezheti, melyről – a felülvizsgálat 

szükségességének indokolásával – a szülőt tájékoztatni köteles. Az iskolai kezdeményezésre történő 

felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat részeként a szakértői bizottság egy tagja legalább egy teljes 

napot a gyermek óvodai csoportjában, a tanuló iskolai osztályában hospitál, megfigyeléseiről 

feljegyzést készít.  
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 (5) *  Ha a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a tanuló sajátos nevelési igényének 

megfelelő ellátására a továbbiakban nincs szükség, a tanuló a következő tanévet a kötelező felvételt 

biztosító vagy a választott iskolában kezdi meg. A szakértői bizottság a szakértői véleményét 

megküldi a szülőnek, a kijelölt iskolának, a lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító iskolának és a 

lakóhely szerint illetékes tankerületi központnak. 

 (6) *  A szakértői bizottság kezdeményezi a kormányhivatalnál a kijelölt intézmény hatósági, a 

fenntartónál pedig szakmai ellenőrzését, ha a felülvizsgálati eljárás során vagy az értékelő lap alapján 

azt indokoltnak tartja. 

KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS 

Köznevelési törvény  

8. § (4)  

 (4) *  A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS – BTM 

Köznevelési törvény  

47. § (8)  

 (8) *  Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 

pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, 

az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HABILITÁCIÓS ÓRÁK IDŐKERETE – SNI 

Köznevelési törvény  

8. § (3)  

 (3) *  Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás 

időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását. 

20/2012. EMMI rendelet 

139. § (1)-(2) 

139. § *  (1) A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez, valamint a fejlesztő pedagógus 

közreműködésével a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább két alkalommal rögzíti a fejlesztés 

eredményét. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni 

kell. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásait, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlesztését végző intézmény a gyermek, tanuló 

fejlesztő pedagógiai ellátását központilag kiadott egyéni fejlődési lapon vagy helyben szokásos 

módon dokumentálja. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS, UTAZÓ KONDUKTOR – SNI 

Köznevelési törvény  

4. §  39. 

39. utazó gyógypedagógus, utazó konduktor: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

által foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, aki az e törvényben meghatározott tevékenységét 

rendszeresen munkáltatója feladatellátási helyén kívül végzi. 

15/A. § (1)  

(1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai 

osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási 

intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges 

speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási 

intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor 

szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik. 

(1a) *  Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai módszertani intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként 

működik. 

 (2) *  Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az 

illetékes tankerületi központ feladata. 

 (3) *  Az illetékes tankerületi központ - az oktatási központ egyetértésével - az e §-ban 

meghatározott feladatokra, állami felsőoktatási intézmény, továbbá egyházi jogi személy, vallási 

egyesület, vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által 

fenntartott utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot is felkérhet. 

Köznevelési törvény  

47. § (10) 

(10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 

szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is 

biztosítható. . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EGYÜTTNEVELÉST SEGÍTŐ PEDAGÓGUS 
Köznevelési törvény  
4. § 40. 
40. együttnevelést segítő pedagógus: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által 
foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló - 
közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében 
foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA – SNI, BTM 

Köznevelési törvény  

41. § (7) d), (8) a)  

(7) A gyermek, tanuló adatai közül 

d) *  a neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási 

helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 

helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása, 
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megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

(8) A gyermek, a tanuló 

a) *  sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási 

intézmények egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai 

szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó között, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SZEMÉLYI/TÁRGYI FELTÉTELEK SNI  

Köznevelési törvény  

47. § (4) a)–c)  

(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek 

szükségesek:  

a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a sajátos 

nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a 

neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,  

b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-

oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos 

nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása a 

foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, 

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 

(10)  A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 

szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is 

biztosítható. 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Személyi feltételek 

4. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését 

igényli  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OSZTÁLY/CSOPORT SZÁMÍTOTT LÉTSZÁMA - SNI 

Köznevelési törvény  

47. § (7)  

(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 

nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos 

értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, 

tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi 

csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

történik 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BTM-ES GYERMEK FEJLESZTÉSE 

Köznevelési törvény  
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47. § (8)  

 (8) *  Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 

pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, 

az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÓVODAI NEVELÉS - SNI 

20/2012. EMMI rendelet   

11. § (1)  a), b) 

1) A sajátos nevelési igényű gyermekek 

a) óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai programja a sajátos nevelési igényből eredő 

hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet  

b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 

fejlesztő programot is tartalmazza, figyelemmel a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelvében és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében 

foglaltakra. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV SNI 
20/2012. EMMI rendelet   

139. § (1)   

139. § *  (1) A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez, valamint a fejlesztő pedagógus 
közreműködésével a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább két alkalommal rögzíti a fejlesztés 
eredményét. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni 
kell. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
 
1. melléklet 1.7. b) 
 
b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 
pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 
szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 
– szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 
Köznevelési törvény  
20. § (1), f) 
(1) A többcélú intézmény lehet 

f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény  
  (a továbbiakban: EGYMI), 
 

Köznevelési törvény  
20. § (9) 
(9) *  EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 
nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az intézmény keretén belül működnie kell 
kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó óvodai, általános iskolai, fejlesztő 
nevelés-oktatást végző iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá 
utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak vagy - a szakértői bizottsági feladatok 
kivételével - pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek. Az EGYMI elláthatja 
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továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzésének feladatait, valamint kollégiumot működtethet. 
Az EGYMI-ben ellátott feladatokra - a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzése kivételével - külön-
külön szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – SNI, BTM 
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
I. Bevezető  
2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni 
b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos nevelési 
igényű gyermeket nevel. 
 
20/2012. EMMI rendelet   

6. § (1), (2), b)  
 
(1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az 
ily módon készített pedagógiai programok közül választ. 
 
 
(2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 
 
b) *  azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének 

fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 

fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges 

értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez, 

11. § (1), a), b) 

(1)  A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

a) óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai programja a sajátos nevelési igényből eredő 

hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet, 

b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 

fejlesztő programot 

is tartalmazza, figyelemmel a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében és 

a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében foglaltakra. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PEDAGÓGUS MINŐSÍTŐ VIZSGA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS – SNI, BTM 
326/2013. Kormányrendelet  
7. § (1), (2) d) 
1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó 
indikátorok alapján minősítő bizottság értékeli a pedagógus tevékenységét. 
(2) A pedagóguskompetenciák: 
 
d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 
módszertani felkészültség 
 
e) *  a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs 
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS – SNI, BTM 
20/2012. EMMI rendelet 
 
146. § (2)-(3) 
(2) A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja az ellenőrzött 

pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere - ha a pedagógus munkakörének 

részét képezi - a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus 

mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, 

interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek 

elemzése. 

 
(3) A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi területeit vizsgálja: 
 
d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PEDAGÓGUS ILLETMÉNYPÓTLÉKA - SNI 
 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
16. § (7) 
(7)  Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-

oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos 

nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek, 

tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján 

eléri a harminchárom százalékot. 

32. § (5) 
(5) Gyógypedagógiai pótlékra jogosult a nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott is, feltéve, hogy kizárólag sajátos 

nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy, ha a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók aránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A 

pótlék mértéke megállapításának alapja a közalkalmazott besorolásánál figyelembe vett végzettségi 

szintnek megfelelő illetményalap. 

 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
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1. MELLÉKLET 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

GYERMEKEK, TANULÓK FINANSZÍROZOTT HETI FOGLALKOZTATÁSI IDŐKERETE 

 
A E 

 
 
 
1 *  

 
 
 
évfolyam 

sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma (óvoda esetében a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, 
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete) 

2 
 

EA  
értelmi fogya- 
tékos 

EB  
gyengénlátó 

EC  
vak,    
nagyothalló, 
mozgás- és 
beszéd- 
fogyatékos 

EE  
siket és autista 

EF  
egyéb 

3 *  óvoda 
  

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MELLÉKLET 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj682id2c0d
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj683id2c0d
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SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE 
 
 

15/2013. EMMI rendelet  a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
2. melléklet 
 
 

A szakértői vizsgálat eljárásrendje 

 

 
1. A szakértői vizsgálat típusai 
 
a) Alapvizsgálat: a gyermek, tanuló teljes körű (pedagógiai/gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi) 

vizsgálata. 
b) Kiegészítő vizsgálat: az alapvizsgálat során felmerült, a megalapozott diagnózis 

megállapításához szükséges - de a gyermek terhelhetősége, a szükséges vizsgálati eszköz, szakember, 
vagy kompetencia hiánya miatt - annak keretében el nem végzett, a bizottság keretein belül el nem 
végezhető orvosi, pszichológiai stb. vizsgálat. 

c) Felülvizsgálat: hivatalból, hatósági megkeresésre vagy szülői kérelem alapján vagy a gyermek 
nevelését ellátó óvoda, nevelését, oktatását ellátó iskola kérelme alapján végzett, - a korábbi 
diagnózis megalapozottságát, a nevelés, a nevelés, oktatás formájának megfelelőségét, a fejlesztés 
eredményességének mérését célzó felülvizsgálat. 

 
 

2.  A szakértői vizsgálat előkészítése 
 
A vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző szakemberek kijelölése 
A vizsgálat helyének és időpontjának meghatározása, erről 
- a szülő, 
- amennyiben a vizsgálaton való részvételre közigazgatási hatósági eljárás keretében hozott döntés 

kötelezte a szülőt, a döntést kiadó tankerületi központ, 
- amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű vagy a gyermekvédelmi szakellátás keretében 

átmeneti nevelésbe vett gyermek, tanuló vizsgálatához az Oktatási Hivatal által kijelölt szakszolgálati-
esélyegyenlőségi szakértő kirendelésére kerül sor, az Oktatási Hivatal értesítése. 

Amennyiben a szülő nem jelenik meg gyermekével a szakértői vizsgálat megjelölt időpontjában, 
úgy második vizsgálati időpont meghatározása, az időpontról a szülő, értesítése. 
Amennyiben a második vizsgálati időpontban sem jelenik meg a szülő gyermekével, - a gyermek, 
tanuló érdekében - a szakértői bizottság vezetője közigazgatási hatósági eljárás megindítását 
kezdeményezi a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központnál. 

 
3. A szakértői vizsgálat menete 
 
A szakértői vizsgálatot a vizsgálatvezető a szakember csoporttal - a továbbiakban: szakmai csoport 

- (gyógypedagógus, pedagógus, pszichológus, orvos) végzi az e rendelet szerinti szakmai, értékelési, 
követelmények alapján, melyről vizsgálati dokumentáció készül. 

A vizsgálatvezető feladata és felelőssége a szakmai csoport irányítása, a szakmai követelmények 
megfelelő használata, a csoportmegbeszélés vezetése és a vizsgálatot követően a vizsgálati 
véleményről a szülő tájékoztatása. 

A vizsgálati dokumentáció - az elkészített jegyzőkönyvek - alapján a vizsgálatvezető a szakmai 
csoporttal elemzi, összeveti, megbeszéli a tapasztalatokat. A vizsgálatvezető a vizsgálat eredményét a 
Vizsgálati véleményben rögzíti. 

A vizsgálati véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülővel. 
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4. A folyamatos figyelemmel kísérésre irányuló javaslat, a folyamatos figyelemmel kísérés 

eljárásrendje 
 
Amennyiben az enyhe értelmi fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló első 

vizsgálat során az orvosi adatok, szakértői vélemény nem támasztják alá a fogyatékosság tényét (nem 
állapítható meg az ok), vagy ha a komplex vizsgálat (pszichológiai, gyógypedagógiai, orvosi) alapján 
egyértelműen nem támasztható alá az enyhe értelmi fogyatékosság diagnózisa (határeset, 
retardáció), akkor a vizsgálatvezető kezdeményezi a folyamatos figyelemmel kísérést. 
Szükségességéről a vizsgáló csoport véleményének figyelembevételével a bizottságvezető dönt. A 
folyamatos figyelemmel kísérés tényéről a vizsgálatvezető (az időtartam, a vizsgálatvezető 
gyógypedagógus megjelölésével, elérhetősége megadásával, a megfigyelés módszerének 
ismertetésével) a szülőt tájékoztatja, a szülőt és az érintett intézményt írásban értesíti, az utóbbival 
elvégzi a szükséges egyeztetést. 

A gyermek folyamatos figyelemmel kísérése a gyermeket nevelő, a tanulót nevelő, oktató 
intézményben történik előzetesen egyeztetett időpontban, az e rendeletben meghatározott módon. 
A vizsgálatvezető tájékoztatja az intézmény vezetőjét, majd az érintett pedagógusokat a jogi- és 
szakmai szabályokról, a pedagógiai teendőkről. 

Első alkalommal a bizottságvezető által megbízott munkatárs megfigyeli a gyermeket, a tanulót az 
óvodai, iskolai, környezetben, egyezteti a megfigyelést segítő, a pedagógus feladatait rögzítő 
megfigyelési szempontsort, elkészíti az első megfigyelés tapasztalatait rögzítő feljegyzést. A 
megfigyelési szempontsor meghatározza a gyermek, a tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos 
teendőket, valamint a megfigyelésben közreműködő pedagógus feladatait. 

A megbízott munkatárs a második és a harmadik látogatás során megfigyeli a gyermeket, a tanulót 
az óvodai, iskolai környezetben, és konzultál a megfigyelésben közreműködő pedagógussal. Áttekinti 
a köztes időben készült értékelést. 

A megfigyelési szakaszt követően a pedagógus részletes értékelést készít. Ezt és a megbízott 
munkatárs tapasztalatait a csoport elemzi. A vizsgálatvezető átadja az értékelést a 
bizottságvezetőnek, és kezdeményezi a gyermek, a tanuló vizsgálatra való behívását. 

 
5. A szakértői vélemény elkészítése 
 
A szakértői véleményt a gyermekről az e rendeletben meghatározott időtartamon belül kell 

elkészíteni. 
- A szakértői véleményt a vizsgálatvezető - a munkatársak által elkészített részvizsgálatok 

(gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi) eredményeinek felhasználásával - készíti el, melyet a 
bizottságvezető a szakmai és jogi megfelelőségek és a nyilvántartó mappa tartalma alapján ellenőriz. 
Az ellenőrzés szempontjai: az e rendeletben foglalt szabályozóknak, az adatvédelmi szabályoknak, a 
belső szabályozóknak, a szakmai szabályoknak való megfelelés, a szakértői vélemény 
információértéke. 

Az ellenőrzött, jóváhagyott szakértői vélemény - a megfelelő szakmai és iratkezelési dokumentálás 
után - a rendeletben meghatározottak szerint kerül elküldésre. 

 
6. A vizsgálati vélemény ismertetése 
 
A véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülővel. Egyértelmű - a szülő számára érthető - 

tájékoztatást ad a vizsgálat eredményeiről, a gyermek további intézményes nevelésére, az intézmény 
választásra, vonatkozó javaslatokról, lehetőségeiről; alátámasztva mindezt a vizsgálat 
dokumentációjával, és tájékoztatást adva a vonatkozó jogszabályokról, kiemelten a szülő jogairól és 
kötelezettségeiről, és a bizottság számára a szakértői vélemény elkészítését követő 
kötelezettségekről. (A szakértői vélemény továbbítása annak elfogadása, illetve el nem fogadása 
esetén, a felülvizsgálat kezdeményezésének lehetséges formái, a hivatalból elrendelt felülvizsgálatok 
célja, időpontja stb.) Az ismertetés során a szülő számára lehetőséget kell adni arra, hogy kérdezzen, 
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hogy véleményét az elmondottakkal kapcsolatban megfogalmazza. Az előzetes vizsgálati 
véleményben foglaltak megismerését követően annak elfogadásáról vagy elutasításáról, az 
intézményes nevelésre vonatkozó javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról a szülő nyilatkozik, 
nyilatkozatát aláírásával igazolja. Tájékoztatni kell a szülőt arról is, hogy a vizsgálat alapján elkészített 
szakértői véleménynek a kézhezvételétől számítva tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény 
felülvizsgálatának kezdeményezésére. 

 
7. Felülvizsgálati eljárás 
 
A szakértői bizottság a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekeket, tanulókat e rendeletben meghatározott időközönként hivatalból 
felülvizsgálja. 

A hivatalból elrendelt felülvizsgálattal megbízott munkatárs a beérkezett felterjesztéseket 
rendszerezi, ellenőrzi, hogy minden érintett nevelési, oktatási eleget tett-e - a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 95. § (6) bekezdésében meghatározott jelentési kötelezettségének. 

A bizottságvezető kijelöli a vizsgálatvezetőt és a vizsgálatban résztvevőket, elkészíti a 
felülvizsgálatok ütemtervét, dönt arról, hogy a felterjesztő intézményben, vagy a bizottság 
székhelyén történjék-e a vizsgálat, és írásban értesíti az intézményeket a vizsgálat helyéről és 
időpontjáról. 
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3. MELLÉKLET 

 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE 

 

1. Általános elvek 

1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésében 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára 
szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános 
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az 
alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A 
sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök 
megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig 
csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. 

1.2. Az Irányelv célja 

Az Irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba 
kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy 

– az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

– fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

– a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

– a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvodák nevelési 
programjainak tartalmi elemeivé. 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 
meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői bizottság szakértői 
véleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel a gyerek szükségletei 
szerint. 

1.3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

A sajátos nevelési igény kifejezi 

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, 

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét.  

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység (a továbbiakban: 
habilitációs, rehabilitációs tevékenység) olyan team munkában kialakított és szervezett nevelési 
folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások 
(időkeret, eszközök, módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 
differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok 
határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több területen módosítják, 
illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé kell 
tenni. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakértői 
véleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

– a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő 
környezet segíti; 

– a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg; 
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– terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 
befolyásolják. 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai 
kompetencia, amely kiegészül a társszakmák – pszichológiai, orvosi – terápiás együttműködésével. Az 
egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, konduktor, pszichológus, orvos együttműködése 
szükséges. 

1.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó  gyógypedagógiai-orvosi-
pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni. 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból  illetve egyéb 
pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a 
meglévő ép funkciók bevonásával, 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása. 

1.5. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a)  A sajátos nevelési igény típusa, súlyossága.A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének 
ideje, 

c) korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetében a korai időszak fejlődésmenete 

d) A gyermek 

– életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

– képességei, kialakult készségei, 

– kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

– családi háttere. 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés 
folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi képességek 
fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 

Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított fogyatékosságok 
mindegyikére tekintettel kell lenni. 

A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti. 

1.6. A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

a) A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása; 

b) az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása; 

c) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök 
elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

d) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

e) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő 
teljesítményre is képes; 

f) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 
foglalkoztatásának megvalósulásához; 

g) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 
tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek 
családjával. 

1.7. A többségi óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés, oktatás 
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A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 
elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált nevelése. Az 
együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű 
gyermeknek, mint részvétet és védettséget. 

Az integrált fejlesztésben résztvevő óvoda: 

a) pedagógiai programjának kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor 
figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 
leküzdéséhez, 

c) a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő 
szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek sajátos nevelési igényének 
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalatokkal 
rendelkező gyógypedagógus, konduktor segíti. Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő 
óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és 
folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére 
is kellő hangsúlyt helyez. 

Az integráltan nevelt  gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság 
javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a tevékenységekhez 
önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a 
sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 
megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, 
eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 
pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 
szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 

– szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

– a tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek 
fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez 
igazodó módszereket megválasztja, 

– egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

– alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

– együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

c) A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű gyógypedagógus az 
együttműködés során: 

– segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

– javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, az 
egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet 
kialakítására, 

– segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzés 
lehetőségéről, 

– együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 
óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

– segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, 

– kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

– részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 
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– részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában. 

Az integrált nevelésben részt vállaló óvodák igénybe vehetik az egységes gyógypedagógiai 
módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati intézmények szolgáltatásait, az utazó  
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét. 

 

(Az Irányelv további része az egyes fogyatékossági típusok szerint részletesen tartalmazza a sajátos 
nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elveit, feladatait.) 

 


