
Beiskolázási információk 

További egy évig történő óvodában maradás 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám 
kérelmére 2020.január 1-jétől az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési 
évig óvodai nevelésben vehet részt. 

Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke 

további egy nevelési évig óvodában maradjon, vagy hogy tankötelezettsége teljesítését 

hatéves kora előtt kezdhesse meg, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, 

és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs 

lehetőség. 

A 2022/2023. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. december végétől 2022. január 

18. napjáig lehet majd benyújtani. 

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy 

gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító 

kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely 

indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára 

kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot 

mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és 

azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve 

az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai 

fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen nem 

csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá. 

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli 

meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a 

területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő 

szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői 

bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi 

vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt. 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa 
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