
  5. melléklet 
 

Két fontos előzetes az elsősök beíratásával kapcsolatban 

1. Jó lenne, ha csak iskolára felkészült, valóban iskolaérett gyerekek kerülnének iskolába! 

Kedves Szülők! 

1.  A törvény kimondja, hogy "az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. 

életévét, tankötelessé válik, és annak az évnek a szeptemberében, illetve az azt követő 

évben el kell kezdenie az általános iskolai tanulmányait."  

Láthatjuk tehát, hogy a 6. életév betöltésével válik tankötelessé a gyermek, de nem 

kötelező abban az évben be is íratni őt az iskolába, mert a betöltött életkor nem jelenti 

automatikusan azt is egyben, hogy a gyermek ténylegesen iskolaérett. 

A törvény tehát bizonyos feltételek teljesülése esetén megengedi, hogy egy gyermek a 7. 

életévének betöltése után kezdje meg iskolai tanulmányait.  

A tankötelezettségről, illetve arról, hogy iskolaérett-e a gyermek, az óvoda vezetője dönt, 

bizonyos esetekben pedig a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Fővárosi Szakértői bizottság.  

Fontos, hogy ha szülőként meg vagyunk győződve arról, hogy gyermekünk 6 évesen nem 

alkalmas még az iskolakezdésre, vagy bizonytalanok vagyunk ennek megítélésében, 

forduljunk az óvónőhöz vagy a Szakszolgálat szakembereihez (Nevelési Tanácsadó). 

A tét komoly, és nem hiábavaló a nagy odafigyelés. A gyermek első évei az iskolában nagy 

mértékben kihatnak mind az iskolához való viszonyára, mind a későbbi tanulmányi 

előrehaladására is. A jól meggondolt döntés elsősorban a szülők felelőssége! 

A legfontosabb mutatók: barátságos viselkedés közösségben, önállóság, érdeklődés a 

feladatok iránt, tiszta beszéd!  

Fontos tudni, hogy azt a gyereket, aki 2018. aug. 31-ig betölti 6. életévét, áprilisban 

mindenképpen be kell íratni a körzetileg illetékes iskolába!  

Tehát akkor is, ha az óvodai vagy szakértői vélemény szerint 1 évig még óvodában marad! 

Ez esetben a gyermek nem kezdi meg ténylegesen az iskolába járást 2018 szeptemberében, 

de adatainak az iskola nyilvántartásában szerepelnie kell! 

 

2. Mikor válik véglegessé a gyermek felvétele az iskolába?! 

A beiratkozás napján a felvétel még nem végleges! A férőhelyek számának figyelembe 

vétele alapján a felvételről az intézmény vezetője dönt. A felvétel akkor válik véglegesen 

érvényessé, amikor Önök az arról szóló írásbeli értesítést megkapják. 

A férőhely hiányában történő elutasításról és a további teendőkről az érintettek 

HATÁROZATOT kapnak. 


