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KEDVES SZÜLŐK! 

 

Mint már előzetesen tájékoztattuk Önöket, a köznevelési törvény 

beiskolázásról szóló rendelkezése megváltozott (2019. évi LXX. törvény 

a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti 

köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon 

kívül helyezéséről): 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe 2020. január 1-jétől a következő 

rendelkezés lép: 

„(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. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-

éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban 

szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, 

és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog 

gyakorlásáról. 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.” 

Ebben a nevelési évben még lehetőség nyílik arra, hogy segítsük a tanköteles 

korú gyermekeink szüleit, hogy vizsgálati kérelmet nyújthassanak be a Csongrád 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye (6723 Szeged, 

Űrhajós u. 4.) , hogy iskola alkalmassági vizsgálat után felmentést kaphassanak 

a tankötelezettség alól, amennyiben az indokolt. 
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Önök most három lehetőség közül választhatnak: 

 Amennyiben biztosak abban, hogy gyermekük a 2020/2021. tanévben 

megkezdi iskolai tanulmányait, abban az esetben nincs teendőjük. 

 Amennyiben még nem biztosak döntésükben, úgy 2020. január 1-15. között 

írásban kérhetik gyermekük felmentését a felmentést engedélyező szervnél. 

 Amennyiben felmerül annak szükségessége, hogy gyermekük további 1 évig 

óvodai nevelésben részesüljön, akkor kérjük Önöket, hogy legkésőbb 2019. 

november 4-ig szándékukat jelezzék gyermekük óvodapedagógusának, 

hogy a vizsgálati kérelmet elkészíthessük és továbbíthassuk. 

 

A vizsgálati kérelem végső benyújtási határideje az óvoda részéről 2019. 

november 11. 

 

A rövidnek tűnő határidő oka, hogy csak ebben az esetben lehetséges, hogy 

2020. január 15-ig a vizsgálat eredménye megszülethessen. 

 

Mivel az Önök gyermeke 2020. augusztus 31-ig betölti hatodik életévét, 

ezért a fent említett jogszabály alapján csak Önök kérhetik felmentését. 

 

Algyő, 2019. október 25.  

 

 Ozsváth Lászlóné 

 óvodavezető 

 


