
AZ ELEMI OSZTÁLYOKBA VALÓ BEIRATKOZÁS NAPTÁRA A 2021-2022-ES TANÉVRE 
 

HATÁRIDŐ/PERIÓDUS ESEMÉNY 

AZ IRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

2021. március 17. • Az iskolákhoz tartozó körzetek és az induló előkészítő osztályok 
számának közzététele a tanintézményekben, azok honlapján és a 
tanfelügyelőség honlapján. 

• Az előkészítő osztályok működésére, sajátos tevékenységeire 
(alternatív oktatás, művészeti oktatás, délutáni foglalkozások stb.) és az 
oktatás színhelyére (az óvoda vagy az iskola épülete) vonatkozó 
tájékoztatás nyilvánossá tétele. 

2021. március 18. • Kérésminta feltöltése a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó 
Központ honlapjára (2. melléklet) azoknak a gyermekeknek a 
felmérésére, akik a 6. életévüket 2021. szeptember 1-je és 2021. 
december 31-e között töltik és:  

o nem jártak óvodába, vagy  
o külföldről érkeztek haza. 

• Az értékelések időpontjainak kifüggesztése a Megyei Erőforrás és 
Nevelési Tanácsadó Központ honlapjára és hirdetőtáblájára. 

• Kérésminta feltöltése a Tanfelügyelőség és az érintett intézmények 
(óvodák, iskolák) honlapjára (1. melléklet) azon gyermekek 
értékelésére, akik jártak óvodába és a 6. életévüket 2021. szeptember 
1. és 2021. december 31. között töltik be.  

2021.március 19. • Az iskolák sajátos feltételeinek a nyilvánossá tétele. Ezek alapján 
döntenek az iskolák túljelentkezés esetén a más körzetekhez tartozó 
gyermekek beírásáról. A sajátos elbírálási feltételeket az iskola 
vezetőtanácsa dolgozza ki, és a tanfelügyelőség jogtanácsosa hagyja 
jóvá. 

• A sajátos elbírálási feltételeket igazoló dokumentumok jegyzékének 
nyilvánossá tétele az iskolák hirdetőtábláján és honlapján.  

• A gyermekek osztályokba való besorolását szabályozó eljárás 
nyilvánossá tétele az iskolák hirdetőtábláján és honlapján. 

2021. március 22. – április 27. Az iskolaérettségi szint méréseinek lebonyolítása  

• Azon gyerekek esetében akik jártak óvodába és a 6. életévüket 2021. 
szeptember 1-je és 2021. december 31-e között töltik be, ebben a 
periódusban történik:  

- a szülői kérés leadása az óvodában az ajánlás igénylésére; 
- az ajánlások kiállítása és kézbesítése az iskola vagy az óvoda 

felé, attól függően, hogy előkészítő osztályba, vagy 
nagycsoportba ajánlják a gyereket. Ezt az az intézmény 
végzi, ahová a gyermek óvodába járt. 

• Azon gyermekek esetében akik NEM jártak óvodába, vagy külföldről 
jöttek haza ebben a periódusban történik: 
- a szülői kérés iktatása a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó 
Központ titkárságán; 
- az értékelések beütemezése és a részvételi időpontok kifüggesztése a 
Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ honlapjára és 
hirdetőtáblájára; 
- a gyermekek értékelésének lebonyolítása a Megyei Erőforrás és 
Nevelési Tanácsadó Központ által; 
-   az ajánlások kiállítása és kézbesítése a szülőnek, attól függően, hogy 
előkészítő osztályba, vagy nagycsoportba ajánlják a gyereket a Megyei 
Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ szakemberei. 

2021.április 29. • A Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ továbbítja a 
felmérések eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvet a Megyei 
Beiratkozási Bizottságnak. 



• Az óvodák továbbítják az összesített ajánlásokat tartalmazó 
jegyzőkönyvet a Megyei Beiratkozási Bizottságnak. 

A BEIRATKOZÁSI TÍPUSKÉRÉSEK KITÖLTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE 

2021.március 29. – április 28. • A beiratkozási típuskéréseket a szülő/törvényes képviselő/gyám online 
is letöltheti (www.edu.ro), és elküldheti azt e-mailen, postai 
küldeményként, vagy személyesen is leteheti annak az iskolának a 
titkárságára, ahová szeretné beíratni a gyermekét. Abban az esetben, ha 
e-mailen vagy postai úton szeretné elküldeni a kérést, egy saját 
felelősségre írt nyilatkozatot is ki kell töltenie és mellékelnie ehhez, 
melyben az adatok hitelességéért kezeskedik. – lásd a 3473/2021-es 
Beiratkozási módszertan. 3-as számú melléklete. Amennyiben a 
gyermek felmérésben részesült vagy ajánlást kapott az óvodától az ezt 
igazoló dokumentumot is mellékelni kell. 

BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA, ELSŐ SZAKASZ 

2021.május 10. – 11. • Az Országos Beiratkozási Bizottság egy informatikai program 
segítségével elosztja a gyermekeket a körzeti iskolákba. 

2021.május 11. – 18. • Azokban az iskolákban, ahol betöltetlen helyek maradtak, a szülők által 
benyújtott beiratkozási kérések elbírálása a sajátos iratkozási feltételek 
alapján. 

• Az elfogadott kérések érvényesítése az iskola vezetőtanácsában, majd 
azok nyilvántartásba vétele az informatikai program segítségével. 

2021.május 19. • Az Országos Beiratkozási Bizottság az összesítő informatikai program 
segítségével elosztja azokat a gyermekeket, akiket szüleik nem a 
körzetükhöz tartozó iskolába szerettek volna íratni, de ez a helyek 
hiánya miatt nem sikerült. 

2021.május 20. • Az előkészítő osztályokba beiratkozott gyermekek névsorának, illetve az 
üresen maradt helyek jegyzékének kifüggesztése az iskolákban és a 
tanfelügyelőség honlapján. 

BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA, MÁSODIK SZAKASZ 

2021.május 21. • A tanfelügyelőség kidolgozza azokat a sajátos elosztási eljárásokat, 
amelyek alapján a gyermekeket beírják az iskolák üresen maradt 
helyeire. 

• A sajátos elosztási eljárásokat a tanfelügyelőség láttamoztatja a 
Tanügyminisztériummal, majd azokat kifüggesztik az iskolákban és a 
Tanfelügyelőség honlapján.  

2021.május 24. – május 31. • A beiratkozási típuskérvények leadása azoknak az iskoláknak a 
titkárságán, melyeket a szülők első lehetőségként jelöltek meg. A 
kérést azok a szülők tehetik le, akiknek gyermekeit eddig  még nem írták 
be egy iskolába sem, vagy egyáltalán nem vettek részt az első iratkozási 
szakaszban. 

• A beiratkozási kérések érvényesítése azoknál az iskoláknál, melyeket a 
szülők első lehetőségként jelöltek meg. 

2021.június 2. – június 3. • Az intézmények beírják az üres helyeikre a második szakaszban 
jelentkező gyermekeket a tanfelügyelőség által kidolgozott sajátos 
elosztási eljárás, valamint az általános és sajátos elosztási kritériumok 
alapján. 

• Az ebben a szakaszban jelentkező tanulók adatait feltöltik az összesítő 
informatikai programba.  

2021. június 4. • Az előkészítő osztályba beírt gyermekek névsorának kifüggesztése a 
tanintézményekben. 

2021.szeptember 1. – 
szeptember 10. 

• A tanfelügyelőség összesíti azoknak a szülőknek a beiratkozási kérelmét, 
akiknek gyermekük még nincs beíratva előkészítő osztályba.  

• A kérések megoldása. 

 


