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Tisztelt Társulási Tanács! 

A tanköteles tanulók általános iskolai beiratkozását a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) 66. § (9) bekezdése írja elő: „Az iskolába a tanköteles 
tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi 
önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott 
időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 

A Ktv. 65. § (1) bekezdése szabályozza az óvodai felvételt: „Az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező 
gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.” 

A tanköteles tanulók beíratásának időintervallumát  a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése határozza meg: „A szülő március 1-je és április 
30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által 
meghirdetett időpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét a határidőt 
megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.” 

Az óvodai felvétel időpontjára  vonatkozóan a Rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbi 
szabályozást írja elő: „Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai 
jelentkezés idejét és módját - a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles 
nyilvánosságra hozni.”  Mivel az óvodások felvétele, átvétele egész évben folyamatos, a 
fenntartó által meghatározott óvodai felvétel időpontja a nagyobb létszámú gyermekek 
egy időszakon belüli felvételének időpontjára vonatkozik. 

Az óvodai felvétel, valamint a tanköteles tanulók általános iskolai beiratkozásának időpontját 
célszerű minden év április utolsó két munkanapjára meghatározni. Erre az időpontra 
nagyobb valószínűséggel rendelkezésre állnak a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet 
Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményei az iskolaérettség megállapításával 
kapcsolatosan. 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat: 
 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény valamennyi 
óvodájában és általános iskolájában a nagyobb létszámú gyermekek egy 
időszakon belüli óvodai felvételének, valamint a tanköteles tanulók iskolai 
beiratkozásának időpontját minden év április utolsó két munkanapjára határozza 
meg. 

Az óvodai felvétel és az általános iskolai beiratkozás időpontjáról az azt megelőző 
legalább 30 nappal az illetékes óvoda és általános iskola vezetője írásos 
hirdetmény útján köteles tájékoztatni a szülőket. 
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