
A sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedési-, tanulási-,
magatartási nehézségének megállapításával összefüggő eljárás

Ügyleírás: 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.

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.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői  bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, 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.

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.

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.

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.

Az illetékes járási  hivatal  közigazgatási  hatósági  eljárás keretében hoz
döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos
nevelési  igény  megállapításával,  illetve  a  szakértői  véleményben
foglaltakkal összefüggésben.

Az eljárás megindítását a szülő  kérheti, ha nem ért egyet a szakértői
véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával.

 Az eljárás megindítását köteles kérni
- a  nevelési-oktatási,  a  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi,  szociális

intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat
szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá,



- a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizs-
gálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a szakér-
tői  vizsgálatban  nem  működik  közre,  illetve  a  szakértői  véle-
ményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,

- a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizott-
ság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait,

- a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a
szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézmény-
be nem íratják be.

Illetékesség: Az eljárásra az a járási hivatal illetékes, amelynek a működési területén
a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem álla-
pítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye található.
Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe
vette a járási hivatal illetékességét a gyermek tartózkodási helye hatá-
rozza meg.

Szakértő:  Az illetékes járási hivatal eljárásában – a járási hivatal kirendelése alap-
ján –  az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakér-
tői véleményt kiállította. 
A járási hivatal határozata ellen benyújtott fellebbezés alapján induló el-
járásban – a kormányhivatal kirendelésére –  szakértőként a Szakmai
Szolgáltató Intézmény járhat el.

Szükséges okiratok: Szakértői vélemény
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