AZ ÓVODA JELZÉSI KÖTELEZETTSÉGE IGAZOLATLAN MULASZTÁS ESETÉN

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a gyermek távolmaradásának,
mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a)
a gyermek a szülő írásbeli kérelmére a házirendben meghatározottak szerint engedélyt
kapott a
távolmaradásra,
b)
a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c)
a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni,
d)
a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
49. § (2b) bekezdése szerinti
igazolással igazolja.1
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
5 nevelési nap igazolatlan mulasztás esetén
Az óvoda vezetője értesíti:
a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és
a gyermekjóléti szolgálatot.
(Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési
tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a
gyermeket
veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába
járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.)
Az óvoda vezetője felhívja a családi pótlék jogosultját a 20 nevelési nap igazolatlan mulasztás esetére
meghatározott jogkövetkezményekre.
Kivéve, ha az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettséget olyan gyermek szegi meg, akit
nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális intézményben helyeztek el.
A felhívásokat tájékoztatásul megküldi a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóság részére is.
11 nevelési nap igazolatlan mulasztás esetén
Az óvoda vezetője tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. (2020. február 29. napjáig a
járási/kerületi kormányhivatal; 2020. március 1. követően a rendőrség).
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A krízisközpontban vagy a titkos menedékházban történő elhelyezés tényéről a krízisközponti elhelyezést koordináló
intézet haladéktalanul tájékoztatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amellyel a gyermek óvodai nevelési áll. Az
ideiglenes óvodai jogviszony megszüntetésének időpontjában a megszűnt jogviszony tényéről és időtartamáról, továbbá
a gyermek igazolt és igazolatlan hiányzásáról a fogadó intézmény igazolást állít ki

20 nevelési nap igazolatlan mulasztás esetén
Az óvoda vezetője
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot;
a jelzéssel egyidejűleg az óvoda vezetője megküldi a gyámhivatalnak az óvodai nevelésben
való részvételi kötelezettség nem teljesítésének okait és e kötelezettségek teljesítésének
előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét;
kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál (Magyar Államkincstár) az ellátás
szüneteltetését.
Kivéve, ha az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettséget olyan gyermek szegi meg,
akit nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális intézményben helyeztek el.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

