A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

Általános tudnivalók
1. A középfokú felvételi eljárás során a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra (a továbbiakban együttesen SNI tanulók)
vonatkozó speciális értékelési szabályok meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság
által kiadott – még érvényben lévő – szakértői véleményben foglaltak az irányadóak.
2. A középfokú beiskolázásban részt vevő intézmények az SNI tanulókra vonatkozó speciális
felvételi követelményeket, speciális elbírálási szabályokat – a jogszabályokban
meghatározott keretek között – egyedileg határozzák meg. Mindezeket az intézmény
felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell.
3. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt
tájékozódniuk kell arról, hogy a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola milyen − az
SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg. (pl. kérik-e a
központi írásbeli vizsga eredményeit)
4. Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola a felvétel feltételeként előírja
a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való
jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a
szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán
(egyik, vagy mindkét tárgyból), vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül
is, esetleg pl. csak a matematika vagy esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe
vételével; vagy valamely tantárgy tanulmányi eredményének duplázásával elbírálja majd a
felvételi jelentkezését.
A középfokú iskola igazgatója dönthet arról, hogy a saját felvételi eljárásában ezt milyen módon
tudja figyelembe venni.
Több továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola esetében intézményenként más és más
lehet ez a döntés.
Az SNI tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra
kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az
írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

Ha pl. az általános iskolában matematika tantárgy értékelése alól felmentett tanulónak a
kiválasztott középfokú iskola igazgatójának döntése alapján a központi magyar írásbeli
felvételi eredményének duplázásával számolják ki a pontszámát, ebben az esetben az írásbeli
vizsga jelentkezését csak a magyar nyelv vizsgatárgyra vonatkozóan nyújtja be az írásbeli
vizsgát szervező intézménybe. Az igazgató azonban dönthet úgy is, hogy más módon végzi
az SNI tanulók felvételi pontszámainak megállapítását.
Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni. (6 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (2) bekezdés e) pont, 2019. évi LXXX. törvény 37. § (2) bekezdés)

Az SNI tanulókat a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak
alapján megillető kedvezmények (írásban benyújtott kérelem alapján)
1. Időhosszabbítás (Az időhosszabbítás mértékéről − minden körülmény mérlegelésével – az
írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója dönt.)
2. Iskolai tanulmányai során (szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak
szerint) általa használt, megszokott segédeszköz használata
Amennyiben például a tanuló számára azt teszik lehetővé, hogy dolgozatát számítógép
segítségével készítse el, úgy válaszai egy részét számítógépen (pl. egy üres Word
dokumentumban), más részeit (pl. a feleletválasztós feladatokat) a feladatlapon tudja
megadni. Így a számítógépen történő válaszadás és a feladatlapok vizuális megjelenésének
előnyeit is ki tudja használni a vizsgázó. Amennyiben ezt a megoldást választják, a
vizsgázónak arra kell ügyelnie, hogy válaszait egyértelműen a feladatokhoz rendelje. A
tanuló kész dolgozata számítógépen készített részének nem újraírható CD-re történő
mentését, majd kinyomtatását és a feladatlapokkal történő összetűzését az iskola végzi el.
Célszerű nyomtatás után a felügyelő tanár szignójával ellátni a kinyomtatott
dolgozatlapokat. A kinyomtatott vizsgadolgozatot a normál vizsgadolgozatokkal megegyező
módon kell javítania a szaktanárnak.
3. A vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben
leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem
vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért
összpontszámba sem számítja be. Ez a kedvezmény arra az esetre vonatkozik, amikor a
tanuló az adott vizsgatárgy követelményeinek valamely részlete alól mentesül pl. magyar
nyelv esetében a helyesírás feladatok értékelése alól, vagy a matematika vizsgatárgy
esetében a szerkesztést igénylő feladatok alól. Nem alkalmazható azonban akkor, ha a tanuló

teljesen fel van mentve a matematika tantárgy követelményrendszerének értékelése és
minősítése alól. Ez a felmentés tehát az értékelésre vonatkozik, nem pedig arra, hogy a
tanulónak egy-egy adott feladatot nem kell megoldania.
4. A szakértői véleményben foglaltak függvényében a tanuló akár egyszerre mindhárom
kedvezményre jogosult lehet, és a szülő kérelme (valamint a szakértői vélemény) alapján
mindhárom kedvezménnyel élhet is.
A jelentkezés benyújtása a továbbtanulásra kiválasztott középiskolába és annak
elbírálása
1. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezők esetében célszerű a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető
legteljesebb információval ellátni a felvételi kérelem benyújtásakor. A felvételi eljárás során
a középfokú intézmény igazgatója - a jogszabályban rögzített keretek betartása mellett,
minden körülmény mérlegelésével - saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről. (2011.
évi CXC. törvény (Nkt.) 50. § (1) bekezdés; 2019. évi LXXX. törvény 54. §)
2. A jelentkezési lap mellé csatolt szülői kérelem és a szakértői vélemény számos olyan
információt tartalmazhat, amely adott esetben befolyásolhatja azt, hogy a tanulót az adott
középfokú iskola milyen képzésben tudja fogadni (pl. tankötelezettség teljesítésének módja;
korrekciós javaslatok; mentesítés; rehabilitációs foglalkozásokra vonatkozó javaslatok és
területek,

szakemberek

és

végzettségük;

kijelölt

nevelési/oktatási

intézmény,

osztály/tagozat; felülvizsgálati eljárás lehetősége és ideje). Amennyiben az iskola alapító
okirata szerint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása feladatot ellátja és felveszi a tanulót,
akkor az ellátást egyértelműen biztosítania kell. (2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 47. § (1)
bekezdés, 2019. évi LXXX. törvény 94. § (1) bekezdés)
3. Minden egyes középfokú intézmény maga határozza meg, hogy a saját felvételi eljárásban
milyen – a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott – módon számítja ki a sajátos
nevelési igényű tanulók felvételi pontszámait. Amennyiben a szülő részéről ezzel
kapcsolatban kérdés merül fel, arra kizárólag a továbbtanulásra kiválasztott intézmény tud
válaszolni.
4. A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa
választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt
egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez

alapján előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak. A tanuló részszakma
megszerzésére nem iskolázható be, kivéve, ha a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény vagy a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a felkészítés kizárólag részszakma
megszerzésére irányul, vagy a tanuló sajátos nevelési igényének jellege kizárólag a
részszakma megszerzését teszi lehetővé. (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 153. § (1) - (2)
bekezdés)
5. Az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó és a pályaalkalmassági követelményeket a
felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. Egészségügyi alkalmasság: annak az
orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni
szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga
és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás
gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. (2019. évi LXXX. törvény 7. § 2.
pont)
Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a
szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel
tud készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére. (2019. évi LXXX. törvény 7. § 4.
pont)

