
Szülői kérelem a gyermek igazolt hiányzásához  

Alulírott_______________________________/szülő/ ez úton kérem az 

óvoda vezetőjét, hogy gyermekem__________________________________ 

20____________napjától 20_____________________________napjáig az 

óvodai foglalkozásokról való távolmaradását engedélyezze. 

 

Dátum: ____________________________   

   

   _______________ 
                                                                                             

szülő 

A Karácsony György Utcai Óvoda vezetőjeként, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI 

rendelet 51.§ (2)a* bekezdése  alapján engedélyt adok fent nevezett gyermek 

távolmaradására,  a jelzett hiányzást igazoltnak tekintem. 

Debrecen, ___________________ 

       

 _______________________ 

                                          óvodavezető 

 

*20/2012(VIII.31.) 51§ 2 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,  

d)114 a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja. 

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

 

 

Nyilatkozat  

 
Alulírott 

Név: ……………………………………………………………………………….. 

 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………….. 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

Gyermek neve: ………………………………………………………………….. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………….. 

gyermekem az elmúlt 14 napban (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

 

• külföldön járt, ………………országban, hazatérés napja: ………………. 

• nem járt külföldön. 

Gyermekem 

• nem volt szoros kontaktusban* valószínűsített vagy megerősített 

koronavírussal fertőzött személlyel, valamint külföldről hazaérkezett 

személlyel, továbbá 

• nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési 

nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és az óvodai 

nevelésben való részvételét kizárná 

• nem szenved fertőző betegségben 

• és a vele egy háztartásban élő személyek hatósági házi karantén intézkedés 

alatt nem állnak.  

 

Kijelentem, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatomban foglalt bármely 

körülményben változás áll be, azt haladéktalanul jelzem az óvodavezető felé.  

 

Kelt: ………………………………………… 

                                                                                     

                                                                                               ……………………… 

                                                                                                    aláírás                   
* A vírus terjedése szempontjából szoros kontaktusnak minősül az, akivel 

a) egy háztartásban él, vagy 

b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy 

c) egy zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy  

d) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján); vagy 

e) akinek a légúti váladékával érintkezett (pl. szabad kézzel ért a használt papír zsebkendőjéhez, vagy ráköhögött Önre) 



 

 

 

 

 

 


