
*
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése: 

„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 - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a 

fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § 

(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem 

másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 

(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott 

eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai 

felvételét. 

KÉRELEM* 

 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan 

 

Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala 

3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. 

 

……………………………….Jegyző Úr 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

Alulírott ………...............………….………….......... (szülő/törvényes képviselő neve) 

 

Szülő adatai: 

Szülő lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye: 

 

Személyi igazolvány száma:  

A szülő levelezési címe:  

A szülő e-mail címe:  

 

azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem számára 

 



*
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése: 

„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 - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a 

fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § 

(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem 

másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 

(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott 

eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai 

felvételét. 

Gyermek adatai: 

Gyermek neve:  

Gyermek születési helye, ideje:  

Anya születési neve:  

A gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye: 

 

A gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint kötelező felvételt 

biztosító óvoda neve, címe 

 

………………….-ig (legfeljebb annak a nevelési évnek a kezdetéig adható, amelyben a 

gyermek az ötödik életévét betölti) szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól. 

Kérelem indokolása: 

Jelen kérelemhez mellékelem gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint kötelező 

felvétel biztosító óvoda vezetőjének és gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint 

illetékes védőnőjének egyetértő nyilatkozatát. 

Kelt:..........................., …....... év  ……..............…… hó ……….nap 

………………………………………… 

szülő/ törvényes képviselő aláírása 



*
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése: 

„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 - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a 

fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § 

(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem 

másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 

(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott 

eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai 

felvételét. 

VÉDŐNŐI NYILATKOZAT* 

 

Alulírott …………………………………………………. védőnő (……………………..körzet) 

………………….……… .………………………….gyermek kötelező óvodai nevelésben való 

részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 

A szülői kérelemben megfogalmazottakat**: 

  

  

TÁMOGATOM NEM TÁMOGATOM 

 

** Megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

Kelt:..........................., …....... év  ……..............…… hó ……….nap 

………………………………………… 

védőnő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése: 

„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 - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a 

fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § 

(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem 

másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 

(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott 

eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai 

felvételét. 

 

 

 

ÓVODAVEZETŐI NYILATKOZAT* 

 

Alulírott…………………………….., mint a Lőrinci „Napsugár” Óvoda és Bölcsőde vezetője 

………………………………………………..nevű  gyermek kötelező óvodai nevelésben való 

részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 

A szülői kérelemben megfogalmazottakat**: 

  

  

TÁMOGATOM NEM TÁMOGATOM 

 

** Megfelelő rész aláhúzandó 

 

Kelt:..........................., …....... év  ……..............…… hó ……….nap 

………………………………………… 

intézményvezető aláírása 


