TÁJÉKOZTATÓ
sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló intézményi kijelölésével kapcsolatban

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 17. § (1) bekezdése rögzíti a szakértői vélemény
kötelező tartalmi elemeit. A szakértői bizottság a tanuló vizsgálata alapján kiállított
szakértői véleményében rendelkezik többek között a tanuló tankötelezettségének
teljesítési módjáról, A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÉNEK MEGFELELŐ
INTÉZMÉNY KIJELÖLÉSÉRŐL. A szakértői bizottság a szakértői véleményében
tesz javaslatot a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az
ELLÁTÁS HELYÉRE.
Az illetékes szakértői bizottság a fenntartói ( jegyző, tankerület, szakképzési centrum,
nem állami fenntartó esetében a kormányhivatal ) adatszolgáltatási kötelezettség
alapján összeállított, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában részt
vevő köznevelési INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE alapján tájékoztatja a szülőt
azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű gyermeke a korai
fejlesztésben és gondozásban, az óvodai nevelésben, a fejlesztő nevelésben részt
vehet, tankötelezettségének eleget tehet.
A sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási
intézményt a szülő választja ki az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. A
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ugyanis csakis abba az intézménybe vehető
fel, amely rendelkezik a köznevelési törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott, a
speciális neveléshez, oktatáshoz szükséges feltételekkel.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdése szabályozza az
intézményváltás lehetőségét: ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván
változtatni, szándékáról a tanuló szülőjének írásban tájékoztatnia kell a szakértői
bizottságot. A szakértői bizottság, amennyiben az az iskola, amelybe a tanuló az
átvételét, felvételét kéri, az adott sajátos nevelési igényre tekintettel szerepel az
intézményi jegyzékben, a bejelentést tizenöt napon belül írásban tudomásul veszi, és

szakértői véleményének az iskola kijelölésére és az iskolába történő beiratkozásra
vonatkozó rendelkezéseit módosítja.
Intézményünk honlapján a LETÖLTÉSEK fül alatt megtalálható az intézmény
kijelölés iránti kérelem. https://mszb-vmpsz.webnode.hu/letoltesek/
A tanév során beadott intézmény váltás iránti kérelemekben megnevezett másik
intézményt abban az esetben tudja Bizottságunk kijelölni, ha az adott sajátos nevelési
igény ellátása szerepel az alapfeladatai között, valamint létszáma alapján fogadni
tudja a tanulót.

