
További egy nevelési év az óvodában – 

iskolakezdés halasztása kérelem 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 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 az Oktatási 
Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

1.Kérelem benyújtási határidő: 

A 2021/2022. tanév vonatkozásában az erre vonatkozó kérelmet 2021. január 1. 
napjától 2021. január 15. napjáig lehet benyújtani. 

A 2021/2022-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek születési ideje a következő: 
2014. szeptember 1 – 2015. augusztus 31.  

2. Kérelem benyújtása, indoka: 

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 e 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. 

3. Nem szükséges kérelem: 

A jogszabályok alapján nincs szükség kérelemre, ha az illetékes pedagógiai 

szakszolgálat szakértői bizottság a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézség megállapításával összefüggésben, a kérelem benyújtására 

nyitva álló határidő lejárta előtt (azaz január 15. napjáig) kiállított szakértői véleménye 

tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben. A szakértői bizottságok legkorábban 2020. szeptemberétől adhatnak ki 

arra vonatkozó véleményt vizsgálatuk alapján, hogy a sajátos nevelési igényű, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek a tankötelezettsége 

teljesítését megkezdje-e a 2021/2022. tanévben. Ebben az esetben a gyermek az Oktatási 



Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy nevelési évig óvodai nevelésben 

vehet részt.  

A szakértői véleményt a szülőnek ilyen esetben a gyermek óvodájában mielőbb be kell 

mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: 

KIR) rögzíti ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását. 

4. A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok: 

 A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, 
legkorábban 2021. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt 
érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni. 
 

 A kérelem benyújtására legkésőbb 2021. január 15-ig van lehetősége a szülőnek 
vagy gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 
2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően 
postára adott kérelmeket nem fogadja be. 
 

 A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett 
informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt 
vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be. A kérelem benyújtásához 
javasolt kéreleműrlap 2021. január 1-jétől lesz elérhető  az Oktatási Hivatal 
honlapján. www.oktatas.hu 
 

 A kérelem postai úton, kizárólag az alábbi címre küldhető: 

Oktatási Hivatal 
Budapest 

1982 

 

http://www.oktatas.hu/

