
Tájékoztató az elemi osztályokba való beiratkozásról 

 

Február 22-től kezdődik az elemi osztályokba való beíratása azoknak a gyermekeknek, akik a 

2017-2018-es tanévben kezdik az előkészítő osztályt. 

A tanügyminisztérium által előírt szabályzat és a beiratkozási naptár alapján az első hetekben 

csak a beiratkozás előkészületei történnek meg. 

Az érvényben levő rendelkezés előírja, hogy kötelező előkészítő osztályba íratni azokat a 

gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. Ennek értelmében tehát 

minden, a hetedik és nyolcadik életévét betöltő gyermeket előkészítő osztályba kell íratni, az első 

osztályba jelentkezésük nem lehetséges. 

Azoknak a gyermekeknek, akik szeptember 1. és december 31. között töltik a hatodik 

életévüket, és szüleik iskolába szeretnék íratni őket, egy pszichoszomatikus felmérésen kell részt 

venniük. A vizsgálat kimutatja, hogy a gyermek iskolaérett-e vagy sem. Iskolaéretlenség esetén a 

gyermeket az óvoda nagycsoportába kell visszaíratni. 

A rendelkezésben foglaltak értelmében  a szülők kérésére az iskolák kötelesek a körzetükhöz 

tartozó gyermekeket beírni. Csak abban az esetben lehet felvenni az iskolába más körzethez tartozó 

gyermeket, ha maradnak üres helyek. Az iskolákban a más körzetekhez tartozó gyermekek beíratását 

szorgalmazó kéréseket  a tanfelügyelőség által jóváhagyott általános és sajátos beiratozási feltételek 

alapján fogadják el vagy utasítják vissza. A rendelkezés III. fejezetének 10-es cikkelye előírja azokat az 

általános beiratkozási feltételeket, amelyek alapján az iskolák dönthetnek a gyermek felvételéről: 

rokkantság, árvaság, félárvaság, az ugyanabba az iskolába járó testvér stb.  A kéréseket nyilvántartó 

informatikai rendszer csak egyetlen iskolában teszi lehetővé a beiratozási kérelem benyújtását. 

Február 22-én a tanintézményekben és a tanfelügyelőségeken közzéteszik az iskolákhoz 

tartozó körzeteket, az induló osztályok számát, és nyilvánossá teszik az iskolák jellegére, sajátos 

tevékenységeire vonatkozó tájékoztatásokat is. Ugyanezen a napon a szülők eligazítást kapnak a 

pszichoszomatikus felmérések körülményeiről. A pszichoszomatikus felmérésen azok a gyermekek 

vesznek részt, akik szeptember elseje és az év vége között töltik a hatodik életévüket. A felmérések 

február 22. és március 14. között történnek, az eredményeket pedig írásban kapják kézhez a szülők. 

Február 22-én azokban az oktatási intézményekben, ahol az előzetes felmérések szerint 

túljelentkezésre lehet számítani, kifüggesztik azokat a sajátos beiratkozási feltételeket, amelyek 

alapján döntenek a más körzetekből jelentkező gyermekek beírásáról. 

Február 23. és március 2. között szervezik az iskolák a nyílt napokat, melyek során az 

érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskolák életébe. Ezalatt lehetőség nyílik találkozni az iskola 

pedagógusaival és vezetőjével. Február 23. és március 2. között az óvodákban a szülők tájékoztatást 

kapnak az előkészítő osztályokba való beiratkozásról. 

A beiratkozási típuskéréseket február 27. és március 16. között lehet kitölteni elektronikusan 

a www. edu.ro honlapon vagy a választott iskola titkárságán. A kitöltött kéréseket érvényesíteni kell 

az iskolákban, munkanapokon 8,00 és 18,00 óra között, szombaton pedig 9,00 és 13,00 óra között. 



A körzeti iskolákban leadott kéréseket március 17-én egy országos összesítő informatikai 

program segítségével érvényesítik. Ezt követően március március 18. – 21. között az üresen maradt 

helyekre a sajátos beiratkozási feltételek alapján az iskolákban beírhatják a más körzetekből 

jelentkező gyermekeket. Március 22.-én az informatikai program segítségével beírják előkészítő 

osztályba azokat a gyermekeket, akik nem a körzetükhöz tartozó iskolába jelentkeztek, de ez nem 

sikerült. Március 22. – 23. között nyilvánossá teszik a tanintézményekben és a tanfelügyelőség 

honlapján az előkészítő osztályba beírt gyermekek névsorát és az üresen maradt helyek jegyzékét. 

Március 23-án kezdődik a beiratkozás második szakasza. Ebben a szakaszban azok a 

gyermekek jelentkezhetnek, akiknek nem sikerült beiratkozniuk egyetlen iskolába sem, illetve nem 

vettek részt a beiratkozás első szakaszában. 

       Szőcs Imola tanfelügyelő 

       Kocsis Annamária tanfelügyelő 

 


