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Kötelező óvodai nevelés alóli felmentés
Az eljárás költség és illetékmentes.
Annak a gyermeknek, aki az adott év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, 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 kérelmet a szülő írásban, a gyermek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti
illetékes jegyzőhöz nyújthatja be, melyben indokolni kell, milyen okból kéri a gyermek
kötelező óvodai nevelés alóli felmentését. A kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító
óvoda vezetőjéhez (Pápai Városi Óvodák 8500 Pápa, Képző u. 3. Csákvári Judit
intézményvezető) is meg kell küldeni. A felmentési kérelmet az óvodai beíratás előtt, legkésőbb
tárgyév április 20-ig, illetve a gyermek óvodai beíratását követően a nevelési év során bármikor
be lehet nyújtani.
Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét,
akkor a felmentési kérelmet az óvoda fenntartójához kell benyújtani, továbbá a kérelem
másolatát meg kell küldeni a gyermek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint
illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év
közben bármikor kérheti a gyermek óvodai felvételét.
A jegyző döntéséről szóló határozatot a kérelem (az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatósághoz történő) megérkezését követő naptól számított 60 napon belül kell
meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.
A jegyző döntése ellen fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet,
melyet minden esetben indokolni kell. A fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz
kell címezni (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.), de Pápa Város jegyzőjéhez kell benyújtani.
Óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
Az eljárás költség és illetékmentes.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutásától – számított
15 napon belül a gyermek érdekében, érdeksérelemre való hivatkozással eljárást indíthat, amely
kérelmet írásban, a gyermek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti illetékes
jegyzőhöz kell benyújtani.
A jegyző a döntéséről szóló határozatot a kérelem (az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatósághoz történő) megérkezését követően azonnal, de legfeljebb 8 napon belül
meghozza és gondoskodik a döntés közléséről.
A szülő az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában, a jegyző által hozott
döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre
való hivatkozással.

Kapcsolódó jogszabályok:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásáról

