14. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez865
IGAZOLÁS
óvodáztatási támogatás megállapításához, illetve továbbfolyósításához
(Óvodavezető tölti ki)
1. A nevelési-oktatási intézmény adatai
Intézmény neve, címe, ahol a gyermek óvodai elhelyezésben részesül:
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Az óvoda vezetőjének neve: .................................................................................................
2. A gyermek adatai:
Gyermek neve: .....................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési helye: ............................................ születési ideje: ..................................................
Lakcíme: ...............................................................................................................................
3. A gyermek óvodai nevelésével kapcsolatos adatok:
Óvodába való felvétel időpontja866: ...........................................................................................
Az óvodai nevelésben való tényleges részvétel867 kezdő időpontja: .............................................
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] 52. §-a alapján
igazolom, hogy fent nevezett gyermek az óvodai nyitvatartási napokon legalább ................. órát az
intézményben tartózkodik, továbbá

3/A. Az óvodáztatási támogatás első alkalommal történő megállapítása esetén
töltendő ki
Az igazolással érintett időszak kezdő napja (az óvodai nevelésben való tényleges részvétel kezdő napja):
...................................................................................................................................
Az igazolással érintett időszak utolsó napja (az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem
benyújtásának napja868): ...............................................
Fentiek alapján az óvodai nevelési napok száma az adott időszakban: ............. nap
A gyermek:
4
- szülő által igazolt mulasztása: ................ nap
5
- orvos által igazolt mulasztása: ............... nap
6
- egyéb okból igazolt mulasztása: ............ nap
7
- igazolatlan mulasztása: ................... nap
Fenti mulasztásból ................... nap július-augusztus hónapra esett.

3/B. Az óvodáztatási támogatás további alkalommal történő megállapítása esetén
töltendő ki
Az igazolással érintett időszak kezdő napja (az előző igazolásban szereplő időszak utolsó napját követő
nap): .........................................................................................................................

Az igazolással érintett időszak utolsó napja:

tárgyév május 5-e

(kérjük x-szel jelölni!)

tárgyév november 5-e

Az óvodai nevelési napok száma az adott időszakban: ............. nap
A gyermek:
- szülő által igazolt869 mulasztása: ................ nap
- orvos által igazolt870 mulasztása: ............... nap
- egyéb okból igazolt871 mulasztása: ............ nap

- igazolatlan872 mulasztása: ................. nap
Fenti mulasztásból ................... nap július-augusztus hónapra esett.
Fentiek alapján a gyermek (a megfelelő □-ba írt X-szel jelölje válaszát):
□ rendszeresen873 járt óvodába (szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen
nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a
mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni.)
□ nem rendszeresen járt óvodába (szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma
együttesen meghaladta a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a
mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni.)
Ezt az igazolást a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 68/G. §-a alapján az
óvodáztatási támogatás megállapításához adtam ki.
Ezt az igazolást a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/I. § (2) bekezdés a) pontja alapján a további
óvodáztatási támogatás folyósításához adtam ki.
Kelt: .............................................................................
P. H.
............................................................
óvodavezető

