
 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § 
(2a) „Az a szülő, aki a 2017/2018. nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 
felmentést kér, 2017. április 30-ig nyújtja be kérelmét települési önkormányzati fenntartású óvoda esetén a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve a kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetőjének, aki öt napon belül továbbítja azt a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőnek. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét a nem települési önkormányzati fenntartóhoz 
nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz. A jegyző, a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 2017/2018. nevelési év kezdő napjától 
esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 
 
(2b) „A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint 2017. április 20-ig, illetve a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.” 
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JEGYZŐI KÉRELEM 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan 

 

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal 
4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14. 
 
Kántorjánosi Község Jegyzőjének  
 
Tisztelt Jegyző Nő! 

Alulírott ………...............…………………………….......... (a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő neve) 

Szülő adatai: 

a szülő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye: 

 

a szülő személyazonosító igazolványának száma: 
 

a szülő levelezési címe: 
 

a szülő e-mail címe: 
 

a szülő telefonszáma: 
 

 

azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem számára 

Gyermek adatai: 

a gyermek neve:  

a gyermek születési helye, ideje:  

a gyermek anyjának születési neve:  
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a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye: 

 

a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint kötelező felvételt 
biztosító óvoda neve: 

  

 

 
 
a 2017/2018. nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől) ……………………………………………….. –ig 
(legfeljebb a gyermek ötödik életévének a betöltéséig kérhető) szíveskedjen felmentést adni a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól. 
 
Kérelmemet az alábbiakkal  indokolom: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tudomásom van róla, hogy kérelmem elbírálhatósága érdekében a továbbiakban csatolnom szükséges: 

1. a gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének,  

valamint 

2. a gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint területileg illetékes védőnőnek 

a nyilatkozatát gyermekem kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentésével kapcsolatban. 

Kántorjánosi ,  2017.  év ……………….. hó ………. nap  

      ………………………………………………………………………….            

    a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő aláírása  


