betöltötte a 3. évet

Jogi státusz
-

-

Óvodába járásra kötelezett legalább napi 4
órában
Abban az évben, amelynek augusztus 31. előtt
betölti a 3 éves kort, a nevelési év kezdő
napjától
Az óvodábajárási kötelezettség akkor
teljesíthető családi napköziben, ha azt
óvodapedagógus működteti, az óvodai
alapprogramban foglalt követelmények
figyelembevételével

Értelmezés

>>> többféle értelmezéssel találkoztam már.
Szerintem ez azt jelenti, hogy
1. ha pl. a gyerek május 12-én tölti be a 3-at,
akkor abban az évben szeptember 1-től válik
óvodakötelezetté;
2. ha a gyerek november 5-én, azaz a nevelési év
kezdete után tölti be a 3-at, akkor a következő
nevelési évben válik csak óvodakötelezetté

Nkt. 8. § 2.és 5. bekezdés

Otthontanulás lehetőségei
-

-

Önkormányzati óvodában: felmentési kérelem
benyújtása a lakóhely szerinti illetékes
jegyzőnek, másodpéldányban az óvoda
vezetőjének. A jegyző - az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével -, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva felmentést
adhat az óvodába járási kötelezettség alól.
Magán- vagy egyházi fenntartású óvodában a
felmentést az intézményvezetőtől kell kérni.
Lehet igazoltan hiányozni egészségesen is.
Ebben az esetben a mulasztást a házirendben
meghatározottak szerint kell igazolnia a
szülőnek.

20/2012. EMMI rendelet 20. § 2. bekezdés a és b pontja,
51. § 2. bekezdés a pontja , Nkt. 8. § 2. bekezdés

>>> a felmentési kérelmet indokolni nem szükséges, de
szokták kérni
érdemes előtte informálisan konzultálni a
védőnővel és az óvoda vezetőjével, az óvónővel
nem kötelező megadni a felmentést, de az elutasító
határozatot meg kell indokolnia (pl. hogy ki és miért
gondolja azt, hogy a gyermek jogos érdeke az óvodába
járás) és tájékoztatnia kell a jogorvoslati lehetőségekről
(hova lehet fellebbezni, hány napon belül, illeték
összege) Ket. 72. § 1. bekezdés
>>> a gyakorlatban lehet opció az is, ha egyszerűen
csak nem iratják be a gyereket az oviba, ez persze
kétesélyes, mert elvileg ezt a jegyző ellenőrzi, de volt
már példa arra, hogy így ki lehetett kerülni egy ideig az
oviba járást. (csak erős idegzetűeknek ajánlott!)

Összeállítva az Nkt. (2011. évi CXC. törvény), a 20/2012. EMMI rendelet, és a Ket. (2004. évi CXL. törvény)
2015 szeptember 1-én hatályos szövege alapján.
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betöltötte az 5. évet

Jogi státusz
-

-

Ld. a 3 évet betöltöttekre vonatkozó
információkat
A törvény 5 éves korig ad lehetőséget a
felmentésre, bár tételesen nem tiltja azt
efölött sem.
5 éves kor fölött már csanában sem lehet
teljesíteni az óvodalátogatási kötelezettséget

Értelmezés
>>> Nem ismerek olyan esetet, ahol felmentést
kapott volna az óvodára kötelezett.

Nkt. 8. § 2. és 5. bekezdés

Otthontanulás lehetőségei
-

-

-

-

-

A kérelem menete ugyanaz, mint a 3 évet
betöltöttek esetében, de az esélyek egyelőre
gyakorlatilag nullák egy átlagos (az meg mi? ☺)
gyermek esetében.
Igazolt hiányzás. A szigorítás miatt csak igazán
vagány és szakmailag erős óvónők vállalják be
az együttműködést és a mulasztások korlátlan
szülő általi igazolását, de elvileg ez egy
lehetőség.
Szakorvosi igazolással – amelyen szó szerint
szerepel, hogy ellenjavallt a közösségbe járás –
van lehetőség felmentésre hivatalosan.
Az óvodára kötelezett 5 évest iskolaéretté lehet
nyilváníttatni és akkor már törvényesen lehet
magántanuló.
Külföldre menni vagy külföldi ernyőintézményt
választani.

20/2012. EMMI rendelet 20.§2.bekezdés a és b pontja,
51.§2.bekezdés a pontja, Nkt.8.§ 2. bekezdés, 91.§ 1.
bekezdés

>>> Az Nkt-ra hivatkozó gyakorlat ellentmond az
Alaptörvénynek („XVI. cikk (1) Minden gyermeknek joga
van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. (2) A
szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek
adandó nevelést.”), és a családok védelméről szóló tv-nek
is („13. § (1) A kiskorú gyermeknek joga van a testi,
szellemi, lelki és erkölcsi fejlődését, egészséges
felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi
környezetében történő nevelkedéshez.”).
Folyamatban vannak állásfoglalások, beadványok.
>>> Időnyerésre jó lehet a jegyzői határozat bírósági
felülvizsgálatát kérni, azt a 30. napon postázni, külön
kérve a végrehajtás felfüggesztését. Nkt. 38.§ 6. alapján,
innen a Pp. 332. §-t kell áttanulmányozni. (csak erős
idegzetűeknek!)
>>> A törvény tételesen azt mondja ki, hogy magyar
állampolgár engedély nélkül tanulhat külföldön. Az
óvodás is magyar állampolgár. (ld. még tankötelezettnél)

Összeállítva az Nkt. (2011. évi CXC. törvény), a 20/2012. EMMI rendelet, a Ket. (2004. évi CXL. törvény), az
Alaptörvény, a Pp. (1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról) és a 2011. évi CCXI törvény a családok
védelméről 2015 szeptember 1-én hatályos szövege alapján.
szabadtanulas.hu, Nevezd meg! – Így add tovább! 4.0 nemzetközi Licenc

iskolaérett

Jogi státusz
-

-

Főszabály szerint abban az évben válik
(iskolaéretté és ezáltal) tankötelezetté a
gyerek, amely év augusztus 31-ig betöltötte a
6. életévét.
Szakértői bizottság javasolhatja az
tankötelezettség elhalasztását egy évvel.
Lehetséges korábban is iskolaéretté
nyilvánítani gyereket.

Értelmezés
>>> A felnőtt magyar állampolgárok szülői
kompetenciáját az iskolaérettség eldöntésében az
új törvény nem ismeri el. Az óvoda vezetője , illetve
- óvodavezetői vagy szülői kérésre - szakértői
bizottság igazolhat eltérést a főszabálytól.

Nkt. 45. § 2. bekezdés, 20/2012. EMMI rendelet 21.§

Otthontanulás lehetőségei
-

-

Magántanulóságot - ha az a tanuló fejlődése,
tanulmányainak eredményes folytatása és
befejezése szempontjából nem hátrányos - a
szülő kérelmezhet az iskola igazgatójánál
közvetlenül. Az igazgató a gyámhatóság és a
gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése
után dönt arról, hogy a tanuló a
tankötelezettségének magántanulóként tehet
eleget.
A tankötelezettség – engedély nélkül –
külföldön vagy külföldi intézményben is
teljesíthető. Ezt be kell jelenteni az illetékes
járási hivatalban, vagy - ha már beiratkozott
egy iskolába - az iskola igazgatójának.

Nkt. 45.§ 6. bekezdés, 91.§ 1. és 2. bekezdés

>>> Intézményenként eltérő ennek az értelmezése. Van,
ahol a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat
véleményének kikérése családlátogatást jelent, van ahol
egy telefonnal elintézik. A lényeg, hogy az elutasítást
indokolni kell, bármi is legyen az oka.
>>> És lehet fellebbezni!
>>> A törvény tételesen azt mondja ki, hogy külföldi
intézményben is teljesíthető, sehol nincs arról szó, hogy
külföldön kell ehhez lenni – ami nem is lenne túl
életszerű az online iskolák, kurzusok korában, mint
ahogy azt sem, hogy engedély kellene hozzá.
A 90.§ 8.bekezdésére hivatkozva állítják, hogy külföldi
intézmény nem működhet Magyarországon, ha nincs
benne a KIR-ben, de mi nem is külföldi intézményt
szeretnénk Mo-n működtetni, hanem élni a törvény adta
jogunkkal, hogy a gyerekünket ott és olyan formában
taníttassuk, amit a legjobbnak látunk

Összeállítva az Nkt. (2011. évi CXC. törvény), a 20/2012. EMMI rendelet, a Ket. (2004. évi CXL. törvény),
valamint az Alaptörvény 2015 szeptember 1-én hatályos szövege alapján
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