Felmentési kérelem*
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Etyek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
2091 Etyek, Körpince köz 4.

dr. Ivanyik Andrea
Jegyző Asszony
részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

Alulírott ……………………………………………………………………………………….,
mint a szülői felügyeletet gyakorló szülő/törvényes képviselő azzal a kéréssel fordulok önhöz,
hogy gyermekem számára a ………….. nevelési év kezdő napjától szíveskedjen felmentést
adni a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.**
Kérelmemet az alábbiakkal indoklom:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Gyermek adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakóhelye/tartózkodási helye***:
TAJ száma:
Oktatási azonosító száma:

Szülő(k)/törvényes képviselő adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Lakóhelye/tartózkodási helye:
Személyazonosság igazolására
alkalmas okmány típusa, száma****:
Telefonszám:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Lakóhelye/tartózkodási helye:
Személyazonosság igazolására
alkalmas okmány típusa, száma****:
Telefonszám:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felmentési kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kelt: Etyek, …………………………..
Nyilatkozom(unk), hogy …………………………………… nevű gyermek szülője(i),
büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában kijelentem(jük), hogy fent nevezett gyermeknek
én vagyok egyedül a törvényes képviselője

…………………………………
aláírás

mi vagyunk együtt a törvényes képviselői

………………………………….
aláírás 1
…………………………………..
aláírás 2

A kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok:
1. a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének nyilatkozata;
2. a területileg illetékes védőnő nyilatkozata;
3. amennyiben gyermekelhelyezésre került sor, az arról szóló határozat másolata.

*:a kérelmet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a
kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.
**: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
***: Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található
ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában
a gyermek lakóhelyeként, vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három
hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni,
hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy
meghatározott esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás
kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás
igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
****: személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány, érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, születési anyakönyvi kivonat,
házassági anyakönyvi kivonat.

Óvodavezetői nyilatkozat
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre

A kötelező óvodai nevelésben érintett gyermek:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakóhelye/tartózkodási helye***:
TAJ száma:
Oktatási azonosító száma:

kötelező óvodai nevelés alóli felmentését – a szülő kérelmére – megvizsgáltam.
A 2011. évi CXC. törvény 8.§. (2) bekezdése alapján

egyetértek

nem értek egyet

A döntés indoklása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Kelt: Etyek, ………………………..

…………………………………….
óvodavezető

Védőnői nyilatkozat
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre

A kötelező óvodai nevelésben érintett gyermek:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakóhelye/tartózkodási helye***:
TAJ száma:
Oktatási azonosító száma:

kötelező óvodai nevelés alóli felmentését – a szülő kérelmére – megvizsgáltam.
A 2011. évi CXC. törvény 8.§. (2) bekezdése alapján

egyetértek

nem értek egyet

A döntés indoklása:
A felmentést a gyermek
családi körülménye……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
képességeinek kibontakoztatása……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
sajátos helyzete………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
indokolja.

Kelt: Etyek, ………………………..

…………………………………….
körzeti védőnő

