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Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, akiknek a nagycsoportos gyermeke a következő tanévben 

tanköteles korúvá válik, tehát betöltik a 6. életévüket 2022. augusztus 31-ig. 

Kizárólag a szülő kezdeményezheti az Oktatási Hivatal felé azt a kérést (megfelelő indokkal alátámasztva), 

hogy a következő tanévben/nevelési évben maradhasson gyermeke még egy évet óvodában. Ez a rendelkezés 

ebben a tanévben sem változott. 

2022.01.01. és 2022.01.18. között tehetik meg szülőként vagy hivatalos gondviselőként (és Önök helyett senki 

más!), hogy benyújtják kérelmüket. Megtehetik postai úton, vagy az ügyfélkapun keresztül.  

Amennyiben az Oktatási Hivatal az Önöktől beérkezett kérelem indoklása alapján úgy ítéli meg, saját jogkörében 

jóváhagyja kérelmüket, és olyan határozatot hoz, mely szerint maradhat a gyermek még egy nevelési évet 

óvodában.  

Ha a döntésben szakértő közreműködésére van szükség, akkor az illetékes Pedagógiai Szakszolgálatot (tehát 

minket) kéri fel a Hivatal annak eldöntésére, vajon iskolaérett-e a gyermek, vagy sem.  

Iskolaérettségi vizsgálat, 2020 januárja óta NINCS. Kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet ki minket ilyen 

irányú vizsgálat elvégzésére, igazgatási eljárás keretében, szakértőként.  

Mi történik ilyenkor? 

Időpont egyeztetés után, a jogszabályok miatt nagyon szoros határidőt tartva behívjuk Önöket a gyermekkel 

együtt egy vizsgálatra, aminek keretében szakmai szempontok alapján eldöntjük, vajon a következő tanévben 

alkalmas lesz-e a kisgyermek az általános iskola első osztályának megkezdésére. A vizsgálat eredményéről 

tájékoztatjuk Önöket, illetve az Oktatási Hivatal felé megküldjük a szakmai indokokkal alátámasztott 

javaslatunkat. A Hivatal mérlegeli az ebben foglaltakat és meghozza a határozatot, hogy maradhat-e még egy 

évet óvodában a gyermek, vagy kezdje meg az általános iskolát szeptembertől. 

. 

A gyermek bármely életkorában, ha valamely területen lassabb érést, elmaradást tapasztalnak, továbbra is 

fordulhatnak hozzánk, ahogy eddig is tették. 

 Megtehetik ezt az óvodával/iskolával karöltve, kitöltik és aláírásukkal ellátják a vizsgálatkérő nyomtatványt. Ezt 

követően komplex pszichológiai-gyógypedagógiai vizsgálatra kerül sor, és ha úgy ítéljük meg, ellátási kategória 

megjelölésével a fejlesztendő területeket leírjuk a fejlesztést végző szakemberek számára szakértői vélemény 

formájában. Ekkor az egyik lehetséges kimenetel, hogy nem választható, hanem kötelező érvényű a fejlesztés 

igénybe vétele, és egy év múlva megnézzük a felülvizsgálat keretében, milyen változások tapasztalhatók az 

intézményi, intenzív fejlesztőpedagógiai ellátás hatására. A másik lehetséges vizsgálati eredmény, hogy a tanulási 

korlátok komolyabb szintjével szembesülünk, akár óvodás korban is. Ilyenkor felmerül a sajátos nevelési igény 



gyanúja, ami maga után vonja a megyei szakértői bizottsághoz történő továbbítást. A Székhelyintézmény (9025 

Győr, Márvány u. 4.) hivatott a sajátos nevelési igény megállapítására vagy kizárására gyermeküknek. 

Nincs akadálya annak sem, hogy Önök szülőként kérik a vizsgálat elvégzését, az ehhez szükséges nyomtatványt 

intézményünk recepciós pultjánál tudják átvenni, nyitvatartási időben. 

Kérjük, ha bármilyen kérésük, kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal kérdéseikkel, ne kósza értesülések 

alapján tájékozódjanak. Szívesen állunk rendelkezésükre! Telefonszám: 99 505 407. Email: 

szakszolg.tagint.sopron@gmail.com 

Egyúttal kérjük azokat az óvodapedagógus kollégákat, akik követik oldalunkat, hogy a fenti információkat - 

amennyiben szükséges - osszák meg munkatársaikkal, a vezetőkkel, hiszen a célunk közös: korrekt, valós 

információk átadása a szülők részére, segítve az iskolakezdés körüli félreértések elkerülését.  

Ezúton is felhívjuk a figyelmet „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 45.§”-ra! 

NKT 45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-

oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 

tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése 

alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek 

tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét 

legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési 

határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai 

dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a 

szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek 

hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

(2a) *  Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való 

részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem 

benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a 

gyermek sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, akkor a gyermek számára az 

óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges 

értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat 

biztosít. 

Az alábbi linken elérhető az Oktatási Hivatal által közzétett, a halasztási kérelemmel kapcsolatos hivatalos 

tudnivaló: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankothal_kapcs_kerelmek 

Üdvözlettel: 

Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézmény szakalkalmazotti testülete és vezetése 
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