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Fokozott segítségre szorulnak

1. a veszélyeztetett tanulók

2. a hátrányos helyzetű tanulók

3. tanulási nehézséggel és beilleszkedési 
zavarral küzdők

4. sajátos nevelési igényű tanulók



1. Veszélyeztetett tanulók

• mindkét szülő munkanélküli

• a szülők szenvedélybeteg életmódja

• lakásproblémák

• szülők alacsony iskolázottsága



1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. §
(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
• a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról -
önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

• b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

• c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 
szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
• a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 
fennáll,

• b) a nevelésbe vett gyermek,
• c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2. A hátrányos (HH) és a halmozottan hátrányos 

helyzet  (HHH) megállapítása



Hátrányos helyzet az alábbi 

területeken jelentkezhet:
• Nem kielégítő fizikai körülmények,

anyagiak hiánya: nem megfelelő
táplálkozás, nem megfelelő
lakáskörülmények, tapasztalatszerzési
lehetőségek hiánya, stb.

• Kulturális hátrány: a család olyan
szokásai, attitűdjei, igényszintje,
értékei, amelyek nehezítik,
akadályozzák a gyermek iskolai
beilleszkedését és teljesítését.

• Érzelmi-pszichés szükségletek
kielégítetlensége: szeretet és
biztonság iránti szükséglet.



Hátrányos helyzetű tanulók aránya

Dunántúl: 7%

Dunáninnen: 38%
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Diagramcím





 

értelmi fogyatékos; 186 

nagyothalló; 5 

gyengénlátó, vak; 10 

mozgássérült; 58 

beszédfogyatékos; 51 
autista; 51 

"diszes"; 318 

figyelem, 
magatartászavar; 129 

3-4. Sajátos nevelési igényű tanulók:



A gyermekeknél megfigyelhető 

tünetek

• szociális (beilleszkedés) problémák

• verbális nehézségek

• pótcselekvések

• agresszivitás

• tanulási nehézségek

• önismeret hiánya

• elhanyagoltság.



Köszönöm a figyelmet!


