
Elsősök beiskolázása a 2017/2018-s tanévre 

 

A tankötelezettség megállapítása (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 

21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való 

további részvételéről, 

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha 

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 

cb) a gyermek nem járt óvodába, 

cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti 

döntéssel, vagy 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik 

életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

 

(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a 

szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 

 

(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha 

a) a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással vagy a  

(2) bekezdés b) pont szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást szerez, 

feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést, 

b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni és 

arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban 

nem hozott döntést. 

 

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai - tanulói jogviszony 

keletkezése 

 

22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, 

az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt 

vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén 

működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére. 



(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a 

között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - 

köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő 

a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező 

felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

(3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a 

szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt 

időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

 

Kérjük, hozzák magukkal a beiratkozásra: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (ha van, személyigazolványt), 

 a gyermek lakcímkártyáját és a szülő lakcímkártyáját, 

 a gyermek TAJ kártyáját, 

 iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt, 

 amennyiben van: szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményét, 

 

 (6) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 

tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek 

hiányában a tartózkodási helye. 

 

FONTOS: A körzetes iskolába minden képp el kell menni beiratkozni, akkor is ha nem azt 

szeretné választani gyermeke számára. 

 

 

Kit köteles felvenni az általános iskola? 

 akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében van, 

 a körzetes után előnyben kell részesíteni a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetűeket – közülük is előnyt élveznek a kerületiek, 

 amennyiben az iskolának van további szabad helye: 

 a sajátos nevelés igényű tanulót, 

 akinek szülője tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő, 

 vagy a gyerek testvére az iskolába jár, 

 vagy a gyerek lakóhelye az iskola egy kilométeres körzetén belül található, 

 valamint a szülő munkahelye az intézmény körzetében van. 

Minden esetben a kerületi gyermeket kell előnybe részesíteni. 


