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a Képviselő-testület részére
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek
gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötéséről
I. Tartalmi összefoglaló

A sajátos nevelési igényű integráltan nevelhető gyermekek más-más testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba. Az esélyegyenlőség
megteremtése és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik
legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvoda kezelni tudja a másságból eredő egyéni
igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 47. § (l)
bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátásban (a továbbiakban: gyógypedagógiai ellátás) részesüljön attól kezdődően, hogy
igényjogosultságát megállapították A gyógypedagógiai ellátást a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek
szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának
és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy
konduktor( óvodapedagógus) foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges
speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelésoktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy
terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító)
vagy konduktor(óvodapedagógus, a továbbiakban együtt: gyógypedagógus), a
foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és
technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása [Nkt. 4 7. § (4)
bekezdése].
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható.
Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami
intézményfenntartó központ feladata [Nkt. 47. §(l O) bekezdése].
Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek
gyógypedagógiai ellátásához szükséges gyógypedagógus-létszám nem áll rendelkezésre, a
feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott
általános iskolákban foglalkoztatott gyógypedagógusokkal célszerű ellátni az utazó
gyógypedagógusi hálózat keretében. A törvényben biztosított szolgáltatás ellátásának ezen
médjáról megállapodást indokolt kötni a KLIK-kel.

IL Hatásvizsgálat
A sajátos nevelési igény nagyobb mértékü differenciálást, speciális eljárások alkalmazását,
illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú
pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyennek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal
rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti.
A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű
gyógypedagógus (szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek
pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia,
tanulásban akadályozottak pedagógiája. ) az együttmüködés során:
• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,
• javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a
gyermek igényeihez igazodó kömyezet kialakítására,
• segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a
beszerzés lehetőségéről,
• együttmüködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó
óvodapedagógus tapasztalatait észrevételeit, javaslatait,
• segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában,
• kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával,
• részt vesz a befogadó közösség [elkészítésében,
• részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.
A megállapodás keretében biztosítható az Önkonnányzat fenntartásában működő óvodák
alapfeladatának szakszerű ellátása.
III. A végrehajtás feltételei
A megállapodás megkötésének költségvonzata nincs. A sajátos nevelési igényű gyermekek
gyógypedagógiai ellátását a Magyar Állam a gyermeklétszám alapján megállapított állami
támogatás (a továbbiakban: normatíva) útján finanszírozza, amely normatíva a megállapodás
ellenére sem csökken az óvodák részére. A Magyar Állam a KLIK alkalmazásában álló
gyógypedagógusok által ellátott feladatokat külön finanszírozza, ezéti az Önkormányzat által
nyújtandó további támogatásra jelenleg nincs szükség.
Jogszabály nem ír elő térítési kötelezettséget a sajátos nevelési igényű gyermekek
neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó
gyógypedagógusi hálózat útján történő ellátásának igénybevétele esetén.
IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2014. szeptember "4("

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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l. melléklet az el/fteJjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2014. (IX. 18.) határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek
gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötéséről

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai
ellátásának biztosításáról szóló megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás
aláírására.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

2014. október 15.
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
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l. melléklet u .../201-1. (IX J8.) KOKT határozathoz

a sajátos nevelési

igényű

MEGÁLLAPODÁS
gyermekek gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról

Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP
Bank N yrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából
Weeber Tibor alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest, Nádor
utca 32., adószáma: 15799658-2-41, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: l 003200000331786-00000000, ÁHT azonosítója: 335262, statisztikai számjele: 15799658-8412-3120 l, képviseli Németh László tankerűleti igazgató, a továbbiakban: KLIK, együttesen:
Szerződő Felek)
között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:
l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.
§ (l O) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához
szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat
útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezésc és működtetése az
állami intézményfenntartó központ feladata.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott
óvodákban (a továbbiakban: óvoda) a KLIK által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat
útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmód keretében történő,
a gyermek állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátását (a továbbiakban: gyógypedagógiai ellátás).
A KLlK az óvodákban ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével
kapcsolatos alábbi feladatokat:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való
közvetlen foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt
szolgáló órakeretben),
b) adminisztráció, gyermek portfóliók készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása és a
sajátos nevelési igényű gyermekről szóló fontos dokumentumok rendszerezése).
3.

4. A KLIK a többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás keretében
a) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
b) javaslatot tesz a sérűlés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet
kialakítására,
c) segítséget nyújt a gyermek szűkségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
d) segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
e) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,
j) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben,
g) konzultációs lehetőséget biztosít a team-szemléletű munka segítése érdekében.
5. A KLIK folyamatosan tájékoztatja és kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermekek
szüleivel, akiknek segítséget nyújt a diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a
fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés,
előmenetel mértékéről.
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5. A 2. pontban meghatározott feladatellátás az óvodákban történik. Az ellátáshoz szükséges
speciális eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a KLIK jogosult használni,
az ellátáshoz szükséges hiányzó eszközöketaKLIK biztosítja.
6. Az Önkormányzat a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (Humán Iroda Oktatási, Kulturális és
Civil Csoport) útján a nevelési évet megelőző május l O-ig előzetes adatot szalgáltat a
beiratkozások alapján, valamint a nevelési évhez kapcsolódóan minden év szeptember 10-ig
megküldi az ellátandó gyermekek névsorát a KLIK-nek óvodánkénti bontásban. A
feladatellátás konkrét módjáról (időbeosztás, helyszín biztosítása) a KLIK az óvodavezetővel
egyeztet.
7. A KLIK gondoskodik az óvodábajáró sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai
ellátásának megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, az ellátást igazoló dokumentáció
elkészítésérő l.
8. Az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott feladat ellátásáért támogatást nem nylÍjt és
semmilyen ellentételezést nem fizet a KLIK részére.
9. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport, csoportvezető: Kálmánné Szabó Judit tel:
4338-153.
Kapcsolattartásra jogosultaKLIK részéről Németh László tankerületi igazgató mobil: 06-30626 5940
A Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2014. szeptember"

Budapest Főváros X. kerület
Önkormányzat
W eeber Tibor
alpolgármester

"

Kőbányai

Budapest, 2014. szeptember"
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
elnöke

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pándiné Csemák Margit

Oláh Gáborné
gazdasági elnökhelyettes

irodavezető

Szakmai és jogi szignáló:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Egervári Éva
jogtanácsos

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapest X. Tankerülete
Németh László
tankerületi igazgató
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