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I. JOGOK
Alaptörvény, XI. cikk
(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.
(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és
általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és
mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei
alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá
az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi
támogatásával biztosítja.

XVI. cikk

(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4)Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás
megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5)Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a
nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

XVI. cikk

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó
nevelést.
(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E
kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.

JOGOK, KÖTELESSÉGEK – NKT.
2. § (1)Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú,
ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelésoktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az
első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga
befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.
3. § (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.

Nkt.

Jogok, kötelességek
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és
ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján
kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti,
hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
(3)A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik
életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható
annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A
tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
iskola igazgatója dönt.

NKT.

(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve - az
e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon
érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban
vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett
ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat
intézményéhez forduljon segítségért,

NKT.

47. § (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, 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.

NKT.

TÖBBLETJOGOK
51.§ (5) A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán
indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli
vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során
általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével
alkalmazkodni kell az adottságaihoz.

20/2012

68. § (4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott
kérésére, az igazgató engedélye alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló
időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során
alkalmazott segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

20/2012

71.§ (3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel
megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt
legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,

20/2012

34.§ (4) A központi írásbeli vizsga során a vizsgaszervező iskola biztosítja
a tanári felügyeletet. A vizsgateremben a tanulók ültetési rendjét úgy
kell kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne
segíthessék. A vizsga során - a sajátos nevelési igényű, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére
a 33. § (3) bekezdés alapján adott igazgatói engedélyben meghatározott
eltéréssel - a feladatlap-készítő bizottságok által meghatározott, a
hivatal honlapján közzétett, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet
szerinti jelentkezési határidőig nyilvánosságra hozott és az egyes
feladatlapokon is feltüntetett segédeszközök használhatók. A dolgozat
megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék
vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

20/2012

55. § (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére
- kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére - felmentheti az iskolai
kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló
egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt
indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a
készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos
helyzete indokolttá teszi. Az iskolában - kivéve, ha az intézmény e
törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik
- az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti - az általános
iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.

NKT.

56. §(1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a
szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti
a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés
alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

NKT.

60. § (2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
a)nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,
b) középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
(3)A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás
keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
(4) Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi
követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós
gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.

A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI
NKT.
62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a
gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben előírt
törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, 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 vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos
helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,
c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak
elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket,
tanulókat,

II. FOGALMAK
NKT.

4. § Alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai
alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat
p)fejlesztő nevelés-oktatás,
q) pedagógiai szakszolgálati feladat,
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
s) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése,
iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai
csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben
foglalkoztathatóak,
t) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs
intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének
teljesítéséhez szükséges oktatás,
v)utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése

NKT.

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,
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,

NKT.

25.sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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,

NKT.

3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló: 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.

NKT.

14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy
speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik,
és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.

III. INTÉZMÉNYRENDSZER
NKT.

a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakközépiskola
e) szakiskola
f) alapfokú művészeti iskola
g) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
h) kollégium
i) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény

A GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY,
KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY
NKT.

15. § (1)A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat
ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság
véleménye alapján vehető igénybe. A gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fejlesztő nevelést-oktatást
végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermekeket lát el.

FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS
NKT.
(2)Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve,
amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, attól az évtől kezdődően, hogy
tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztő nevelés-oktatást a
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési, nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy
csoportos formában
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.
(3)A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a
hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét. A fejlesztő
nevelés-oktatást az oktatásért felelős miniszter rendeletében foglaltak alkalmazásával, a sajátos
nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor
(óvodapedagógus) foglalkoztatásával, a szülő igénye, a gyermek állapota és a szakértői bizottság
fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslatának figyelembevételével kell
megszervezni. A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. Indokolt
esetben a szülő kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy
kevesebb óraszám is megállapítható. Megszervezésekor e törvénynek a tankötelezettségre, a
pedagógiai munka szakaszaira, a Nat-ra és a kerettantervekre, az intézménytípusokra, a tanítási év
rendjére, a tanítási, képzési idő rendjére, a tanulói jogviszony létesítésére, a gyermek, tanuló
kötelességének teljesítésére és a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

NKT.

4)A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó
napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és
annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a
huszonharmadik életévét. A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulókat a
sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő
csoportokba.
(5) Ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak
szerint - iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban,
a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett
egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető
a) otthoni ellátás keretében,
b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.
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140. § (1) A tankötelezettség teljesítését a fejlesztő nevelés-oktatásban
a) az a gyermek kezdheti meg, aki hatodik életévét május 31. napjáig betölti,
b) a szülő kérelmére az a gyermek is megkezdheti, aki a hatodik életévét az év december 31. napjáig betölti.
(2) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók csoportokba sorolásáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az
intézmény vezetője dönt. A csoportok létszáma nem haladhatja meg a hat főt.
(3) A fejlesztő nevelés-oktatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelve
alapján készített intézményi rehabilitációs pedagógiai program és a tanév helyi rendjét meghatározó éves munkaterv alapján
folyik.
(4) A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatti rehabilitációs célú, az
elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-oktatás fejlesztési területeinek tartama tanítási évfolyamokra
nem tagolódik, a pedagógiai munka szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó
strukturálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg.
(5) A tanév tizenkettedik hetének végéig minden tanuló részére el kell készíteni a személyre szabott, a tanuló fejlesztésének
súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet.
(6) A tanuló fejlődését a nevelőtestület a tanítási év végén, a központilag kiadott nyomtatványon szövegesen értékeli. A
szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, valamint a
következő tanítási év egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez szükséges javaslatokat.

SPECIÁLIS SZAKISKOLA
NKT.
13. § (5) A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a
szakiskola
a) speciális szakiskolaként működik, ha a többi tanulóval sajátos nevelési igénye
miatt együtt haladásra képteleneket készíti fel szakmai vizsgára, vagy nyújt részükre
munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket; az évfolyamok száma a
speciális kerettanterv szerint meghatározott,
b) készségfejlesztő speciális szakiskolaként működik, ha a középsúlyos értelmi
fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába
állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását; az
évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.
(6) Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztő szakiskola előkészítő
szakiskolaként működik, ha a nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik-tizedik
évfolyamon folyik. A tanuló a kilencedik-tizedik évfolyamon felkészülhet a speciális
szakiskola vagy a készségfejlesztő szakiskola szakképzési évfolyamán történő
továbbtanulásra.

EGYMI
NKT.
20. § (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 - az országos és megyei szakértői bizottsági feladatok
kivételével - pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek.
Az EGYMI elláthatja 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.

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK
NKT.
18. § (1) A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását
pedagógiai szakszolgálat segíti.
(2) Pedagógiai szakszolgálat
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
b) a fejlesztő nevelés,
c)szakértői bizottsági tevékenység,
d) a nevelési tanácsadás,
e) a logopédiai ellátás,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
g) a konduktív pedagógiai ellátás,
h) a gyógytestnevelés,
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK
NKT.
19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a
pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai
szolgáltatások segítik.
(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
a) a pedagógiai értékelés,
b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
c) a pedagógiai tájékoztatás,
d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
h)a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató
rendszer működtetése.

IV. FELTÉTELEK
NKT.
47. § (4) a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési
igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai
tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus,
konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) foglalkoztatása, a neveléshez
és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelésoktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár
vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus,
konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális
tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.

NKT.

(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben
a) a sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányon szerzett
gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor,
konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy
konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség kell, ha
aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos
nevelési igényből eredő hátrány csökkentése,
ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az
egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamint
ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e
célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai
csoportban, iskolai osztályban történik,

NKT.

b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti
végzettség és szakképzettség kell,
ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a
sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját szolgálja,
bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,
c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja
gyógypedagógus végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá
„komplex” típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus
is.

NKT.

(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön
iskolai nevelését, oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának
megfelelően kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő
nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.
(6)A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy
gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény
alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A járási
hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja el. Ha a szülő a járási
hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási
hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 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.
(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.

V. A PROGRAM
NKT.

21. § (11) Szakmai jogszabálysértés, 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 vizsgaszabályzat, az érettségi vizsga részletes
vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály, 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.
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11. § (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 irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló jogszabályban foglaltakra.
(2) A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek
teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet.

NKT.

• 74. § (3) Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását
ellátó iskola helyi tanterve, szakmai programja az évfolyam
követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt
határoz meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az
év végi osztályzatot pedig a tanítási idő végén kell megállapítani.

VI. AZ ELLÁTÁS
47. § (8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő
foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai
nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében
valósítható meg.

Nkt.

27. § (5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a
tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti
időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási
nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók
számára, továbbá az elsőn-egyedik évfolyamra járó tanulók
eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító
egy-három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra
osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok
6. mellékletben meghatározott időkerete felett.

NKT.

(10)A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához
szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. Az
utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és
működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata.

NKT.
75. § (3) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági
feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait
magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges
pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik,
amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott
szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő
tanuló esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi
hálózat keretében kell gondoskodni.

NKT.

(11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki,
amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség
Program és Alap az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt,
jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Tehetség Program
elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és
tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is.

VII. IDŐKERETEK
NKT.

(3)Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete
magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra
fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos
nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.

NKT.
27. § (7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési
igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt
magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő
felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti
tíz óra áll a rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között
átcsoportosítható.
(8)A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A
tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya
csökkentéséhez szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a 6. melléklet
határozza meg. A heti időkeret a tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme
nélkül különösen indokolt esetben átcsoportosítható.
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138. § (1) Az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás
megszervezésére meghatározott heti foglalkoztatási időkeretet abban az esetben, ha a tanulót külön osztályban tanítják,
osztályonként kell biztosítani.
(2) Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt. 6.
mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésére
meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E
oszlopában meghatározottak szerint az azonos heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel. Ha
az osztás alapján az azonos heti időtartamú foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt meghaladja, akkor az Nkt. 6.
mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E
oszlopában meghatározott heti óraszám ötven százalékát kell biztosítani.
(3) Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérülés alapozza meg, a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretének számításánál a magasabb óraszámra jogosító
fogyatékosságot kell figyelembe venni.
(4) Összevont osztályban az osztály legmagasabb évfolyamára járó tanuló évfolyamára az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában
meghatározott óraszámokat kell alkalmazni.
(5) Az általános iskola felső tagozatán - a nevelőtestület döntése alapján - a habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások
legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására,
a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható. A nevelőtestület az erre irányuló
döntését félévenként köteles felülvizsgálni, és a tanuló fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani.

VIII. ADATKEZELÉS
NKT.

41. § (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 továbbíthatók.

NKT.

99. § (4) Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is
ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői
bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a
felülvizsgálat időpontját.
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139. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű
gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a
végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy
alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét.
(2) A többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai
célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon
dokumentálja.

IX. IRÁNYELVEK
ÓVODAI NEVELÉS
1. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározottak
szerinti sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű) gyermekek óvodai
nevelését végző óvoda a helyi pedagógiai programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja,
valamint az e rendelet 1. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelvében foglaltak figyelembevételével készíti és fogadja el.
2. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását végző iskola helyi tantervét
az oktatásért felelős miniszter által az iskolatípusra kiadott kerettantervek közül választott
kerettanterv, és az e rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvében foglaltak figyelembevételével készíti el és fogadja el.
(2) A sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt nevelő, oktató iskola a helyi
tantervének elkészítésénél az e rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelvét is figyelembe veszi.
3. § A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségének teljesítését fejlesztő nevelésoktatás keretében biztosító gyógypedagógiai intézmény az e rendelet 3. mellékleteként kiadott, A
súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelve
figyelembevételével készíti el és fogadja el rehabilitációs pedagógiai programját.

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 módszerés 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.

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 olyan teammunkában
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;
– 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 fogyatékosságának, pszichés fejlődési zavarának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár,
konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta, pszichológus, orvos
együttműködése szükséges.

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 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.

A HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
a) A fogyatékosság típusa, súlyossága.
b) A fogyatékosság 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.

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.

A TÖBBSÉGI ÓVODÁKBAN MEGVALÓSULÓ – INTEGRÁLT – NEVELÉS, OKTATÁS
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 fogyatékosságának típusához igazodó
szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus,
terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). 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 fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz.

SIKERKRITÉRIUMOK
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz, 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 foglalkozások 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.

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,
– részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.
Az integrált nevelésben részt vállaló óvodák – a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint –
vehetik igénybe az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati intézmények
szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét.

ISKOLAI NEVELÉS, OKTATÁS
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is
alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a
műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A
sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél
figyelembe veszik:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a Nat és az
Irányelv rájuk vonatkozó előírásait,
– a kollégiumi nevelés országos alapprogramját,
– a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,
– a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet,
– a szülők elvárásait és
– az általuk nevelt tanulók sajátosságait.
Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval részben vagy egészben
együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő, illetve az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelésioktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, iskolai osztályban a sajátos nevelési igényű
tanulók számára külön szervezett (gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményekben) nevelésére, oktatására.

AZ IRÁNYELV CÉLJA
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a
gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását
szolgálja, hogy:
– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb
önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,
– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,
– ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki,
– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai programjainak tartalmi
elemeivé,
– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza:
– a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új
területek bevonásának lehetőségeit,
– a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,
– a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS CÉLÚ
ELLÁTÁSA
A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó –
különbségeket az iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor
veszik figyelembe.
A sajátos nevelési igény kifejezi:
a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes
körű módosulását,
b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját,
fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét,
lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
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 teheti szükségessé.

A HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS KÖZÖS ELVEI
a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt
vevő nevelési-oktatási intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét
átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok
határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak.
b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi
együttműködésben kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási
folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy tanulócsoportok
igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák
alkalmazását teheti szükségessé.

A HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG KÖZÖS CÉLJAI ÉS FELADATAI
a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból,
autizmus spektrum zavarból vagy 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, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos
egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének
kibontakoztatása.

A HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
a) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar
típusa, súlyossága.
b) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar
kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje.
c) A sajátos nevelési igényű tanuló
ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,
cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei.
d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és
biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő
felkészítés.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓ FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ CÉLOKAT,
FELADATOKAT, TARTALMAKAT, TEVÉKENYSÉGEKET, KÖVETELMÉNYEKET MEG KELL
JELENÍTENI

a) az intézmény pedagógiai programjában,
b) a helyi tantervben
c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási
programban,
d) az egyéni fejlesztési tervben.

A FOGYATÉKOSSÁG, A PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVAR TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ SZAKIRÁNYÚ
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ GYÓGYPEDAGÓGUS, GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁR,
KONDUKTOR, KONDUKTOR-ÓVODAPEDAGÓGUS, KONDUKTOR-TANÍTÓ, TERAPEUTA,
KOMPETENCIÁJA

1. a programok, programcsomagok összeállítása,
2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés,
osztálytermen belüli megsegítés,
3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási
órákba beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység
tervezésében, ezt követően a konzultációban.

A SZÜKSÉGES PEDAGÓGIAI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI
IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai
feltételeit a köznevelési törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a
sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező
feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan
többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé
tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például:
– speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,
– speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai
eszközök.

A TÖBBSÉGI INTÉZMÉNYEKBEN MEGVALÓSULÓ (INTEGRÁLT) NEVELÉS,
OKTATÁS
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos
nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy részleges integrációjuk). Az
együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget.
Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása
tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:
– A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai programokon
akkreditált továbbképzéseken.
– Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- és szülői
közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.
– Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs
szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek,
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény
típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
– A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes gyermek vagy
csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a
tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉBEN, OKTATÁSÁBAN,
FEJLESZTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ, MAGAS SZINTŰ PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI
KÉPESSÉGEKKEL (ELFOGADÁS, TOLERANCIA, EMPÁTIA, HITELESSÉG) ÉS AZ
EGYÜTTNEVELÉSHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁKKAL RENDELKEZŐ PEDAGÓGUS, AKI
a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;
b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor –
együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás
céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján –
szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;
d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;
e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti
a pedagógiai folyamatokba.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉBEN, OKTATÁSÁBAN, FEJLESZTÉSÉBEN RÉSZT
VEVŐ – A TANULÓ FOGYATÉKOSSÁGÁNAK TÍPUSÁHOZ IGAZODÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ –
GYÓGYPEDAGÓGUS, GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁR, KONDUKTOR, KONDUKTOR-ÓVODAPEDAGÓGUS,
KONDUKTOR-TANÍTÓ, TERAPEUTA
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
b) javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló
elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);
c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát,
tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;
d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására;
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó
módszerváltásokra;
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs,
rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra;
h) segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért fejődésének megítélésében;
i) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.
Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmények vegyék igénybe az egységes gyógypedagógiai módszertani
intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai
hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint.

Köszönöm a figyelmet!

