
                       
 

 

TOVÁBBI EGY ÉV ÓVODAI NEVELÉS LEHETŐSÉGE 

 

Az iskolaérettség megítélése összetett dolog, fontos, hogy a szülők is rendelkezzenek megfelelő 

információval a témában.  

A 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 az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 

15. napjáig lehet majd benyújtani. 

A 2020. szeptember 1. és 2021. január 15. közötti időszakban az 5. életévét betöltött, de a 

6. életévét még nem betöltött gyermekek esetében a jogszabályok alapján nincs szükség arra, 

hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási 

Hivatalnál: 

- ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény, 

illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával összefüggésben 

kiállított szakértői véleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben.  

A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéleményét 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. 

Ha a szakértői bizottsági szakértői vélemény a gyermek esetében nem áll rendelkezésre, az 

Oktatási Hivatalhoz 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet kérelmet 

benyújtani. 

Az eljárás a törvényes képviselő szülő/gyám 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. 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők: 

 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 kérelmeket postai úton kell elküldeni kizárólag az alábbi címre: 

Oktatási Hivatal 

Budapest 

1982 

A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a 

kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői 

felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el. 

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap elérhető lesz az Oktatási Hivatal 

honlapján. 

A kérelem kötelező tartalmi elemei 

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

A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem elbírálásának 

előfeltétele, ezért az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető kéreleműrlapot 

alkalmazza. 

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges: 

 a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai 

cím, e-mail-cím, telefonszám) 

 a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet 

az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím 

 az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító száma, 

neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni 

 a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai 

életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai 

nevelésben maradása 

 a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, 

mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet 

esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el. 

A kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vélemény, 

pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő 

nyomtatvány stb.) – ha rendelkezik ilyennel – csatolni kell a kérelméhez. 

 

A gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdése 

 

A hatályos jogszabályok alapján arra is van lehetősége a szülőnek, hogy kérelmére a gyermek 

már hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Ebben az esetben is az 

https://www.oktatas.hu/


Oktatási Hivatalhoz kell a szülőnek benyújtani a kérelmet, amelyre 2021. január 1. napjától 

2021. január 15. napjáig lesz lehetőség. A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap 

elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján. 

A kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el. 

Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges 

információ rendelkezésre áll a szakszerű döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc 

napon belül dönt az adott ügyben. Ha nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem 

alapján – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok és információk 

beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése 

lesz indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, vagyis hatvan napon belül dönt a 

kérelemről. 

Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az 

illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni. 

 

 

ISKOLÁBA MENJEN, VAGY ÓVODÁBAN MARADJON A GYERMEK? 

 

A szülők egyik jellemző gondja, mikor kezdje gyerekük az iskolát. 

Buda Béla szerint a 6. életév az iskolába lépés megfelelő időszaka, mivel ekkor markáns érési 

változások következnek be, a gyermek viselkedése a szabálykövetés és motiválhatóság 

szempontjából abba a stádiumba kerül, hogy alkalmassá válik a csoportos oktatásra, illetve 

ekkor telítődnek fel elegendő késztetéssel a kognitív képességek is. Az egészséges, 

kiegyensúlyozott gyermek ekkorra már vágyik az iskolába, és olyan sajátosságokkal, 

képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek szükségesek az iskolai tanuláshoz. 

Bármilyen nehéz ma iskolásnak lenni, bármennyire is meg akarja óvni gyermekét a szülő a 

nehézségektől, azzal tesz neki jót, ha bízik benne, és ha minden rendben van, el meri engedni.  

 

Már ötéves korra ki kell alakulnia azoknak az alapvető képességeknek, amelyek az 

iskolakezdéshez szükségesek:  

- a térben való pontos tájékozódás,  

- a hangok pontos megkülönböztetésének képessége,  

- a jobb- vagy balkezesség,  

- a fejlett vizuális és auditív memória,  

- szótalálási képességek, szókincs, összefüggő beszéd 

- sorozatok ismerése, mint a napok, évszakok vagy a hónapok.  

 

Mit jelent az iskolaérettség? 

Az iskolai életre való alkalmasságot jelenti. Nem azonos az okossággal, az intelligenciával. 

Olyan idegrendszeri érettségi állapotot jelent, amelyet nem lehet siettetni, gyorsítani vagy 

kierőszakolni. Olyan ez, mint a járni vagy a mászni tanulás – ha minden feltétel adott, akkor 

magától megy. 

Összetett fogalom, a gyermek egész személyiségének fejlettségét foglalja magába. Fizikai-, 

pszichés-, és szociális alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. 

Ha visszatartjuk az óvodában azokat a gyerekeket, akik már életkorilag, érzelmileg, 

kognitívan és magatartásukat tekintve is iskolaérettek, azzal többet ártunk, mint 

használunk. Ezek a gyerekek igénylik azt a fajta „leterheltséget”, amit az iskola nyújt 

számukra. Sokan már iskolakezdésre megtanulnak olvasni, és biztonsággal eligazodnak a 

számok világában is, vagyis kialakult náluk az iskolaérettség. Az iskolaérett gyermekek 

könnyen alkalmazkodnak az iskolai rendszerhez, és könnyedén megállják a helyüket!  



 

De mit is jelentenek ezek a képességterületek egyenként?  

Talán a leginkább magától értetődő szempont a testi fejlettség. A testi fejlettség 

legszembetűnőbb jele:  

- a tejfogak egymás utáni kiesése, és a nyomukban megjelenő marandó fogak,  

- valamint a határozottabb ceruzafogásból levonható kéztőcsontosodás megindulása.  

- kialakult kezesség: nem az az érdekes, hogy jobb vagy balkezes, hanem az, hogy ne 

legyen keresztezett a dominancia és ne legyen kétkezesség, és alakuljon ki a 

domináns kézhasználat. Ez azért érdemel fokozott figyelmet, mert kialakulásának 

hiánya nehézségek okozhat az írás és az olvasás elsajátításában (balról jobbra haladás, 

mint kötelező irány!). 

 

– A szociális érettség fokmérője: 

- a kapcsolatok minősége (társakkal, felnőttekkel),  

- a közösségben elfoglalt helye, szerepe, egyszóval a beilleszkedés. 

Nem mindegy, hogy az új közegben hogyan fogja magát feltalálni a gyermek, hogyan tud 

majd viszonyulni a különböző családokból érkezett gyermekekhez, tanító nénikhez. 

 

- Az érzelmi érettség több szempontú: 

-  fontos hogy tudja kezelni a megélt kudarcait, tudjon veszíteni, 

- tűrje a monoton gyakorlási, oktatási helyzeteket,  

- tudja késleltetni fizikai szükségleteit (evés, ivás, mozgás),  

- a közlési szükségletét,  

- a játék szükségletét,  

- tudjon konfliktust kezelni,  

- tudja kiválasztani az agresszió helyzetnek megfelelő formáját, 

- el tudja viselni, ha az iskolai környezetben nem ő a legfontosabb,  

- tudja védeni saját énjének a határait,  

- tudja képviselni magát,  

- tudjon olyan barátot választani, akivel kiegyensúlyozott a kapcsolata. 

 

–Talán a leginkább ismert: az intellektuális érettség. Ezt részképességekre szoktuk bontani, 

mint: 

- a figyelem,  

- a memória,  

- a számfogalom,  

- a szövegértés,  

- a problémamegoldás,  

- térbeni, síkbeli és időbeni tájékozottság,  

- erkölcsi érzék. 

Így az iskolaérettségi vizsgálat során vizsgáljuk: 

-  a figyelem terjedelmét és a koncentráltságot,  

- a rövid és a hosszú távú memória terjedelmét és tartósságát,  

- a szerialitást – ez az ismétlődések, ritmusok felismeréséről és reprodukálásáról szól 

(jól jelzi a diszlexia veszélyeztetettséget) 

- legyen a gyereknek kialakult szám- illetve mennyiségfogalma tízes számkörben, 

-  a korának megfelelő szöveget is értenie kell (ehhez meg kell tudni különböztetnie a 

hangokat, ismernie kell a szavak jelentését, a történek ok-okozati összefüggéseit, 

időbeni egymásutániságot kell felismerni).  



- a problémamegoldás és gondolkodás gyorsaságát, kidolgozottságát, 

- valamint a megoldásokban megjelenő kreativitást is figyeljük.  

Ezeknek a vizsgálata nem egyenként, hanem komplexebb feladatokban történik, ha több 

területen észlelünk hiányosságot, akkor el kell döntenünk, hogy a felzárkózáshoz elég a 

spontán érés, vagy személyre szabott fejlesztés szükséges. 

Az értelmi képessége még arról is árulkodik: 

-  hogy milyen a feladattudata, feladattartása, 

- képes-e kitartóan és jól elvégezni egy-egy feladatot? 

 

Ami számunkra egyértelmű, az a szülő számára nem biztos, hogy az.  

Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába lépésétől kezdve megfigyelik a gyermeket, és 

arról félévente tájékoztatják is a szülőket. Gyakran ismételjük, hogy az iskolára való 

felkészítés 3–4 éven át tartó folyamat. A gyakorlatban viszont sokszor tapasztaljuk, hogy a 

szülők leginkább az utolsó évben, a „beiskolázás” előtt veszik komolyan jelzéseinket. 

 

Figyelje meg az alábbi kérdések megválaszolásával, hogy érett-e gyermeke az iskolára! 

1. Eléri-e gyermekem a 120-130 cm-es magasságot és a 20-22kg-t? A kisebb termetű 

gyermek gyakran fáradékonyabb társainál. 

2. Elindult-e a fogváltás? Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és állóképességgel 

van szoros összefüggésben. Idegrendszeri érettség jele! 

3. Tud-e gyermekünk cipőt kötni? Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri 

tájékozódásra utalhat. 

4. Jó-e gyermekem ceruzafogása? Az ehhez szükséges izmokat a csontosodási folyamat 

kezdete előtt, sok gyurmázással lehet erősíteni. 

5. Összerendezett-e gyermekem elemi mozgása? A kúszás, mászás, lábujjon– sarkon–

talpélen való járás, a futás, a szökdelés pontos kivitelezése elengedhetetlen az  írás- és 

olvasástanuláshoz. 

6. Jó gyermekem egyensúlyérzéke? Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya 

figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a vonalon járást, a járdaszegélyen járást, a 

pincérkedést tálcával.  

7. Fejlett-e a vállöv, a könyök és a csukló finommozgása? Ez a szépírás alapja, mely 

talicskázással, függeszkedéssel, lego-val, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető. 

8. Tudja-e szinkronban, illetve egymástól függetlenül irányítani végtagjait? Ez az 

azonos majd ellentétes kéz-láb emeléssel, masírozással, ellentétes térdráütéssel, 

indiánjárással, láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető. 

9. Meg tudja-e nevezni testrészeit? Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, ezért ha ez 

bizonytalan minden azzá válik. 

10. Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e? Vagyis pl. mindig ugyan azt a kezét 

használja-e rajzolás, evés közben? 

11. Koordinált-e a szemmozgása? Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat. 

Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan. 

12. El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e a 

névutókat (alatt, fölött, mögött stb…) ? Képes-e adott mozdulatokat ill. alakokat térben 

(pl. építés) és síkban (pl. rajz) leutánozni? 

14. Képes-e sorozatok elvégzésére először mozgásban, majd síkban (pl. taps-lépés-

guggolás, gyöngyfűzés) ill. rajzminták követésére? 

15. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja? Ezt például célbadobás során figyelhetjük 

meg.  

16. Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől? (Mi van a képen hátrébb, mi 



előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.) 

17. Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket? (pl. 

különböző színű és nagyságú kockák válogatása.) 

18. Az azonosságon túl felismeri-e a különbözőségeket? 

19. Különböző hangokat meg tud-e különböztetni egymástól? (pl. azonos hangzású 

szavakat: pl: kéz-kész, mind-mint) 

20. Felismeri-e a rész-egész viszonyát? (pl. kis részleteket megkeresni az egészen belül, 

puzzle) 

21. Képes-e az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára 

átfordítani? (pl. mesét lerajzolni.) 

22. Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e 

kérdezni? Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás és beszélgetés fejleszti. Be tud-e 

fejezni önállóan egy elkezdett történetet? 

23. El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében? Ismeri-e az 

évszakokat, napszakokat, napok változását, saját és családja adatait? 

24. Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt?  

25. Tűri-e a kudarcot? Pl. társasjátékoknál, szabályjátékoknál? Bizalommal fordul-e a 

felnőttek felé? Elfogadja-e őket? Játszik-e a közösségben? 

 

Gyula, 2020. október 22.   

 

Összeállította: Dóczi Józsefné gyógypedagógus BMPSZ Gyulai Tagintézménye 
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