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Tisztelt Szülők! 

A tankötelezett gyermekek további 1 évig óvodában való maradásának feltételei 

megváltoztak. 

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele 

kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni. 

Iskolakezdés halasztása  

Az eljárás a szülő kérelmére indul. 

A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból 

kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá.  

- A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése 

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

Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem 

postára adására csak 2020. január 31-ig van lehetőség.  

 A kérelem vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók: 

- A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 

2020. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-e előtt érkezett kérelmeket nem 

áll módjában elbírálni. 

- A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 31.napjáig van lehetősége a szülőnek vagy a 

gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 31. 

szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott kérelmeket nem 

fogadja be, az eljárás szerint „visszautasítja". A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási 

Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, 

majd ezt követően kinyomtatott vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be. 

- A kérelmeket postai úton az alábbi címre szükséges feladni:  

Oktatási Hivatal Budapest 1982 

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni. 

A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért 

kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) későbbiekben elérhető 

kéreleműrlapot használja. 

A kéreleműrlap csak 2020.01.01-ével nyílik meg az Oktatási hivatal felületén!  

https://www.oktatas.hu/
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Az intézmény OM azonosítója, melyet a kéreleműrlapon fel kell tüntetni: 201552 

 

Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási Hivatalnál, 

ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. 

január 31-e előtt kiállított szakvéleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt.  

 Ebben az esetben a gyermek automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet 

részt. Ebben az esetben a teendő a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a 

gyermek óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs 

rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt.  

Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek kell 

az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani. 

 

                                                                  Turóczyné Ungvári Edit   
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