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TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLATRÓL
Külföldön óvodába járó gyermekek szüleinek

Tisztelt Szülő!
Az Ön gyermeke nem magyarországi óvodába jár, ezért- amennyiben Magyarországon kívánja
beiskolázni gyermekét-, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót!
A 2011. évi CXC A nemzeti köznevelésről szóló törvény 45.§ (2) bekezdés:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő
évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig
az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé…”

Ennek értelmében tanköteles korúak a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között
született gyermekek, akik 2018. szeptember 1-jével megkezdik általános iskolai
tanulmányaikat.
A 2011. évi CXC A nemzeti köznevelésről szóló törvény 45.§ (4) bekezdés:
„A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság dönt.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézményének Szakértői
Bizottságánál iskolaérettségi vizsgálatra elsősorban akkor lehet szükség, ha:
- kétségek merülnek fel az iskolaérettséggel kapcsolatban,
- az óvoda és a szülők eltérő módon látják a gyermek fejlődését, ebben az esetben mind a szülő,
mind az óvoda kérheti az iskolaérettségi vizsgálatot,
- ha a gyermek nem magyarországi óvodába járt, de Magyarországon kívánják beiskolázni. –
ebben az esetben a beíratásnál az Iskola igazgatója kéri a szülőtől a Tankerületi Szakértői
Bizottság véleményét az iskolaérettségről
- ha a gyermek nem óvodában vett részt iskolai felkészítésben (pl. családi napközi).

A jelentkezéshez az alábbi 2 dokumentum szükséges:
1. Formanyomtatvány (15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 1. számú melléklete) – /a
kérelemben mindkét szülő aláírását kérjük, amennyiben közös háztartásban élnek. Elvált
szülők esetén a gondviselő ír alá, a lap alján nyilatkozik, hogy ő jogosult a gyermek
képviseletére. Közös felügyeletnél szintén mindkét szülő aláírását kérjük./
2. Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére
formanyomtatvány másolata (15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 4. számú melléklete).
Adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) orvosa, a területi védőnő által
szolgáltatott információk felhasználásával, amelynek kitöltése kötelező 5 éves életkorban. Ez
az adatlap az iskolaegészségügyi dokumentáció része.

Jelentkezés postai úton (9400 Sopron, Mátyás király utca 18.),
csak a törvényben előírt formanyomtatványon lehet!

A vizsgálat pontos dátumáról a szülőt levélben vagy telefonon értesítjük, ezért pontos nevet

és levelezési címet kérünk megadni! A nem előírt adatlapon leadott, ill. a hiányosan
kitöltött kérelmeket nem tudjuk elfogadni!

