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  SZIGETSZENTMIKLÓSI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Jegyzői Kabinet 

2310 Kossuth L. u. 2 

elektronikus elérhetőség: 

tadicse@szigetszentmiklos.hu 

tárgy: felmentés a kötelező óvodai  

nevelésben való részvétel alól 

KÉRELEM 

A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSRE A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVBEN 

Kérem, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata jegyzője gyermekem: ………………………………………….. 

részére felmentést adjon a kötelező óvodába járás alól a 2019/2020. nevelési évben. 

*A szülői felügyeleti jogot gyakorlók neve: ………………………..…… anya ………………………………..….. apa 

Anya neve: ………………………………….………….Születési neve: ………………………………..……………… 

Családi állapota: ……………………………………..Anyja neve: ……………….……………………………………. 

Születési hely, idő: ……………………………….……………… ………...év …………………………. hó………..nap 

TAJ szám: -- 

Telefon (a könnyebb kapcsolattartás érdekében): ………………………....... e-mail: ……………………………………. 

Bejelentett állandó lakóhely:  irányítószám  ....................................................................... ……. település  

 ..........................................................  utca/út/tér ....................................................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

Bejelentett tartózkodási hely:  irányítószám  ...................................................................... . település  

 ..........................................................  utca/út/tér ....................................................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

Életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő részt kérem aláhúzni.) 

 

Apa neve: ………………………………….………….Születési neve: ………………………………..……………… 

Családi állapota: ……………………………………..Anyja neve: ……………….……………………………………. 

Születési hely, idő: ……………………………….……………… ………...év …………………………. hó………..nap 

TAJ szám: -- 

Telefon (a könnyebb kapcsolattartás érdekében): ………………………....... e-mail: ……………………………………. 

Bejelentett állandó lakóhely:  irányítószám  ....................................................................... ……. település  

 ..........................................................  utca/út/tér ....................................................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

Bejelentett tartózkodási hely:  irányítószám  ...................................................................... . település  

 ..........................................................  utca/út/tér ....................................................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

Életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő részt kérem aláhúzni.) 

A felmentésben érintett gyermek neve: …………………………………………Anyja neve: ……………………………… 

Születési hely, idő: …………………………………………………..………év …………..…………….hó……..……nap 

TAJ szám: --oktatási azonosítója……………..……………………………. 

Felhívjuk figyelmét, hogy kérelmen szereplő adatokat a népesség-nyilvántartó adatai alapján köteles kitölteni! 
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A felmentés okának szöveges indokolása: 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok megadása a törvényi felhatalmazáson alapuló kezeléséhez 

szükségesek.  

Szigetszentmiklós, 20…év. .......... hó  .................. nap 

 

 

……………………………..   ……………………………. 

                                                                     apa                                  anya 

 
1. számú melléklet: Az indokolásban leírtak igazolásáról szóló dokumentum  

2. számú melléklet: Védőnői javaslat   

3. számú melléklet: Óvodapedagógusi javaslat 

4.számú melléklet:*Amennyiben a szülők nem együttesen kérelmezik a felmentést, a szülői felügyeleti jogról szóló bírósági határozat másolata 
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1. számú melléklet:  Az indokolásban leírtak igazolásáról szóló dokumentum 
KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS LAKÁSBA BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ KÖZELI 

SZEMÉLYEK 

 

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Jövedelem*  

 

kiskorú esetén bölcsőde, óvoda, 

iskola megnevezése 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

   

 

   

 

 

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS LAKÁSBAN ÉLŐ EGYÉB BE NEM JELENTETT SZEMÉLYEK  

 

Név Születési hely, idő Anyja neve Tartózkodási jogcím Jövedelem*  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

*önkéntesen szolgáltatott adat 
 

dátum:              kérelmező aláírása:       
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VÉDŐNŐI JAVASLAT  

A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSRE A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVBEN 

 

A felmentésben érintett gyermek neve: ……………………………………Anyja neve: …………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………. …………év …………………….hó……..……nap 

TAJ szám: -- 

Bejelentett lakóhely:  irányítószám  ................................................................................... . település  

 ..........................................................  utca/út/tér ....................................................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

A gyermek óvodai nevelésében való részvétel alóli felmentését - a szülő kérelmére – megvizsgáltam.  

A felmentéssel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése alapján  

egyetértek                                   nem értek egyet 

A felmentést a gyermek 

családi körülménye:……………………………………………………………………………….. 

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

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

képességeinek kibontakoztatása:………………………………………………………………………. 

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

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

sajátos helyzete:……………………………...................................………………………………. 

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

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

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

 indokolja. 

 

Szigetszentmiklós, 20….év. ......... hó  .................. nap 

  

  .................................................................  

 védőnő 
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ÓVODAEZETŐI JAVASLAT 

A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSRE A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVBEN 

 

A felmentésben érintett gyermek neve: ……………………………………Anyja neve: …………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………. …………év …………………….hó……..……nap 

oktatási azonosítója……………………………………. 

Bejelentett lakóhely:  irányítószám  ................................................................................... . település  

 ..........................................................  utca/út/tér ....................................................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

A gyermek óvodai nevelésében való részvétel alóli felmentését - a szülő kérelmére – megvizsgáltam.  

A felmentéssel a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján  

egyetértek                                   nem értek egyet 

A felmentést a gyermek 

családi körülménye:……………………………………………………………………………….. 

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

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

képességeinek kibontakoztatása:………………………………………………………………………. 

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

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

sajátos helyzete:……………………………...................................………………………………. 

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

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

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

 indokolja. 

 

Szigetszentmiklós, 20….év. ......... hó  .................. nap 

  

  .................................................................  

 óvodavezető  

 

 


