Különleges bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó eljárásrend
„Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak minősül –
függetlenül attól, hogy a tanuló milyen képzési rendszerben és milyen
munkarendben tanul – a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői
bizottsága az ún. szakértői véleménybe foglalva állapítja meg.”
„Tájékozódás – mire kell figyelni a felvételi eljárás során? A különleges
bánásmódot igénylő tanulóknak és szüleiknek már jóval a felvételi eljárás
megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló
februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott
középfokú iskola), milyen – a különleges bánásmódot igénylő tanulókra
vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg.”
„A középfokú intézmények által meghirdetett tanulmányi területek szövege
tartalmazza, hogy az adott tanulmányi területen fogadnak-e SNI tanulókat, vagy
sem.”
Milyen kedvezmények illetik meg a különleges bánásmódot igénylő tanulókat
a felvételi eljárás során?
A különleges bánásmódot igénylő tanulókat a középfokú felvételi eljárás során
megillető kedvezményeket az érvényes szakértői vélemény tartalmazza.
Az SNI tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás
során:
- egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítés az értékelés és a minősítés
alól,
- hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),
- biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott
eszközöket,
- a vizsgaszervezéssel alkalmazkodni kell az adottságaihoz.
A BTMN tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás
során:
- hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),
- biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott
eszközöket.

Figyelem!
- Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján kizárólag a
továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli
vizsga alóli felmentését.
Mindenképpen a szülő feladata tehát a továbbtanulásra kiválasztott
intézménnyel a fenti kérdések egyeztetése.
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben
írásos kérelemben kell igényelni a központi írásbeli vizsga előtt a
vizsgaszervező iskolában.
A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő
jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a
speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti.
A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kedvezményt kíván igénybe venni a
tanuló, valamint a speciális elbírálásra való jogosultság indoklását. Kérelem
beadása esetén feltétlenül adjanak meg telefonszámot vagy e-mail címet.
A kérelemben – ahogyan azt a lenti táblázat szemlélteti –

