
Tájékoztató a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályairól  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) 

bekezdésének rendelkezése értelmében:  

„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 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.” 

 

A kérelem benyújtásának részletszabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) tartalmazza.  A rendelet 20. § (2a) bekezdése értelmében: „az a szülő, aki az 

Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való 

részvétel alól, az óvodai beiratkozásra … 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.” 

 

A képviselő testület döntése értelmében az óvodai beiratkozás kezdő időpontja 2018. május 7-e, így 

a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan a felmentési kérelmet ezen időpontig kell benyújtani.  

 

A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az 

óvodai beiratkozást követően - a fentiekben ismertetett eljárás szerint – a nevelési év folyamán is 

kérje gyermeke felmentését, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja.  

 

A kérelemhez csatolni kell az óvoda vezetője és a területi védőnő egyetértését tartalmazó 

nyilatkozatokat. A kérelemről a jegyző a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva hoz döntést.  

 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben 

kérheti a gyermek óvodai felvételét. 

 
 

Lőrinci, 2018. április 7..  

 


