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Sajátos nevelési igény
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

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 (HH; HHH)
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Sajátos nevelési igény

2011. évi  CXC törvény a nemzeti köznevelésről

4. § 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 (F70; F71;
F72) vagy beszédfogyatékos (F80), több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral (F84) vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási-F81), figyelem-F90- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
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Sajátos nevelési igény
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Országos szakértői bizottságok

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló,
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és
Gondozó Tagintézménye 1147 Budapest, Cinkotai út 125-
137.

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló,
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és
Gondozó Tagintézménye 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor
39.
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Országos szakértői bizottságok
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- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, 
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 1145 Budapest, Mexikói út 63-
64.

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló,
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és
Gondozó Tagintézménye 1115 Budapest, Halmi út 26.



Megyei szakértői bizottság tevékenységköre 

A megyei szakértői bizottság koordinációs feladatai
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 12. § (1)

a) a tankerületi szakértői bizottság szakmai 
működésének koordinációja,

c) a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll 
eljárások folyamatos ellenőrzése és fejlesztése,

d) speciális diagnosztikai feladatok koordinálása.
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Megyei szakértői bizottság tevékenységköre 

A megyei szakértői bizottság diagnosztikus feladatai
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 12. § (2)

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, (SNI tanuló esetén: a közösségi szolgálat
teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés; a
tankötelezettség meghosszabbítása)
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Megyei szakértői bizottság tevékenységköre 

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,
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Megyei szakértői bizottság tevékenységköre 

e) jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési 

igényű gyermek tanuló családja részére a juttatások és 

kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások 

kiadása (MÖCSP, utazási utalvány)

f) jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-

gondozó otthoni ellátására …
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SNI diagnosztika

Pszichológiai, gyógypedagógiai, szakorvosi vizsgálat

+

- dokumentumelemzés (korábbi, és/vagy az aktuális 

állapotot leíró pedagógiai, védőnői, orvosi, 

gyermekvédelmi dokumentáció) 

- szülőinterjú (nem csak funkcióelemzés történik, a szülői 

igények is fontosak)  

Vizsgálati kérelem, pedagógiai jellemzés jelentősége!
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SNI diagnosztika

Néhány meghatározó szempont az állapotfelméréshez 

- Nem az IQ az elsődlegesen meghatározó

- Kiemelten fontos az adaptív viselkedés megfigyelése

- Környezeti hatások szerepének feltárása

- Társadalmi/társas részvétel (szociális szerepek)

- Egészségi állapottal összefüggő tényezők feltárása 

A támogatás tervezéséhez ad segítséget
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Sajátos nevelési igény

„Az integráció az emberi együttélés formája,

éppen ezért nem annak az alkalmazását 

kell indokolni, hanem az ettől való eltérést.„
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Szakértői vélemény: javaslat

Javaslatunknak megfelelő ellátás a gyermek joga, így a 

szülő és az intézmények kötelessége ennek biztosítása

Szülő joga egyet nem érteni  közigazgatási eljárás 
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Szakértői vélemény: javaslat

Korai gondozása javasolt, a pedagógiai szakszolgálati 
intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI 
rendelet 4.§ (6) bekezdése szerinti óraszámban

• 0 és 3 éves kor között

• 3 és 5 év között óvodai nevelés helyett: óvodába nem 

beíratható
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Szakértői vélemény: javaslat

• Óvodai nevelése javasolt 

• Az iskolába lépés 1 nevelési évvel történő halasztása és 
további óvodai nevelése javasolt 

• Beiskolázása az általános iskola 1. osztályába. 

• További oktatása javasolt az általános iskolában, 
középfokon 
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Szakértői vélemény: javaslat

• Értékelés alóli felmentéssel (vizsgák alóli 
mentesítéssel)  helyesírás tananyagrészből / idegen 
nyelv tantárgyból 

 Intézmény igazgatója határozatot hoz 
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Szakértői vélemény: javaslat

• Szóbeli/írásbeli számonkérés biztosítása beszámoltatás 
során, és vizsgahelyzetben. (felső tagozattól)

• Szóbeli/írásbeli számonkérés előnyben részesítése. (alsó 
tagozatban)

• Hosszabb felkészülési és beszámoltatási idő biztosítása.

• Eszközhasználat biztosítása matematikából

Mindennapi pedagógiai gyakorlatban és 
vizsgahelyzetben is meg kell valósulnia

Ezek az esélyegyenlőséget biztosító kedvezmények.
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Szakértői vélemény: javaslat

Mivel enyhe értelmi fogyatékosság valószínűsíthető, 
folyamatos figyelemmel kísérése javasolt.

• Kísérő levél megy a teendőkről: intézmény és 

szakszolgálat együttműködése!

• 2 havonta pedagógiai vélemény készítése

• Gyermek megfigyelése óralátogatás keretében
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Szakértői vélemény: 

tankötelezettség

• Tankötelezettségét iskolába járással / magántanulóként, 
heti 10 órában teljesítse.

• Az ellátás intézményes módja: együttnevelés / különnevelés

Ezek „kombinációi”: pl. magántanuló együttnevelésben
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Szakértői vélemény: kijelölt 

intézmény

Kizárólag az intézmény alapító okiratának 

megfelelően jelölünk ki intézményt!

Intézményváltás a szülő írásos nyilatkozatának, valamint –
nem kötelező felvételt biztosító intézmény esetén – a 
választott intézmény befogadó nyilatkozatának együttes 
beküldésével kezdeményezhető.
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Szakértői vélemény: felülvizsgálat

• Felülvizsgálata a 2016/17-es tanévben esedékes 
Bizottságunknál. 

• Felülvizsgálatát a kijelölt intézmény kezdeményezi, az előző 
tanévben, június 1-30. között.

Ha a felülvizsgálat elmarad, a szakértői vélemény érvényét 
veszti, a gyermek SNI státusza – és minden ezzel 
kapcsolatos jogosultsága – megszűnik!
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Szakértői vélemény: szakmai 

tartalmak
Részletes fejlesztési javaslatok:

A habilitációt végző gyógypedagógus számára és a 

gyermeket nevelő/oktató pedagógusok számára egyaránt 

tartalmaz javaslatokat.

Pl.:

• Nyelvi szeriális készségek, auditív differenciálás

• Szókincsbővítés

• Jutalmazó, kerettartó struktúra, szoros kontroll 

bevezetése

• Differenciált feladatadás
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Szakértői vélemény: szakmai 

tartalmak
Pszichológiai vizsgálat: intelligenciavizsgálat

• Erőssége, vivő funkciója (pl. vizuális készségei, mechanikus rövid távú 

memóriája)

• Gyenge pontja

Gyógypedagógiai vizsgálat

Példák:

• Nyelvi fejlődési zavar maradványtünetei mentén feladatértése 

nehezített, melynek kompenzációja szükséges

• Vizuális memória erőssége a képi szemléltetés preferálása ajánlott

• Olvasási-szövegértési nehézségek alapján a szöveges feladatok 

értelmezésénél pedagógiai segítségnyújtás szükséges
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Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

www.fejermepsz.hu
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