
Gyermek tá volmárádá sá nák igázolá sá 

1. Távolmaradási engedély KÉRELME 

Amennyiben előre tervezett a hiányzás, akkor a „Távolmaradási engedély kérelme” dokumentumot kell 

leadni a titkárság felé, legkésőbb a hiányzás előtti nap 9.30-ig. Ebben az esetben a gyermek étkezése is le lesz 

mondva a kérelem időpontjára.  

2. Rendkívüli távolmaradás IGAZOLÁS 

RENDKÍVÜLI OKNAK ELFOGADOTT:  

1. El kell intéznie valamit a szülőnek, ami halaszthatatlan, és nem betervezett, és egész óvodai 

nyitvatartási idő alatt nem tudja oviba hozni a gyereket.  

2. A gyermek egészségi állapota nem mutat egyértelmű lebetegedést, és a szülő megfigyelés okán tartja 

otthon a gyermeket (ezt maximum 3 napig teheti meg) Ha a továbbiakban is úgy véli a szülő, hogy a 

gyermek nem egészséges, akkor már csak orvosi igazolással tudja igazolni a távollétet, és csak azzal 

tudjuk visszafogadni az óvodába. 

Az elalvás NEM számít rendkívüli távollétnek, hiszen a jogaszabály megengedi, hogy a szülő az óvoda nyitva 

tartási ideje alatt folyamatosan igénybe vegye gyermeke számára a napközbeni ellátást, és az 

óvodakötelezettség napi 4 órájának meg eleget tegyen.  

Amennyiben reggel, hétvégén derül ki, hogy a fent említett okok miatt nem tud jönni a gyermek óvodába a 

„Rendkívüli távolmaradás igazolást” kell leadni a titkárság felé legkésőbb az adott nap 9.30-ig. Ekkor az óvó 

nénik is tudni fogják, hogy ne várják a gyermeket aznap. (Mivel ez egy rendkívüli távolmaradás, így az ebéd 

elvihető az első napon, amennyiben a szülő jelzi a kérelem leadásakor ezt az igényt. A konyhások csak annak 

adhatnak ki étkezést, akinek a neve szerepel a listán.) 

3. Orvosi IGAZOLÁS 

Egyértelmű lebetegedés esetén (óvodából betegen lett hazaküldve, vagy otthon lebetegedett) köteles a szülő 

jelezni a titkárság felé, hogy a gyermek nem jön óvodába, hogy az étkezését le tudjuk mondani, és hogy a 

távollétét igazoltnak tekinthessük. 

________________________________________ 

Minden esetben, ha nem tudunk a hiányzás okáról, az IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSNAK számít. Az orvosi 

igazolás ebben az esetben csak arra fog szolgálni, hogy közösségbe visszavehetjük a gyermeket, mert 

gyógyult. De a hiányzás időtartamát nem fogja igazolni, ha a szülő nem jelzi, hogy betegség miatt nem jön 

a gyermek óvodába. 

Eddig az óvodapedagógusok és a Titkárság szülők utáni kutatás, rátelefonálás okán nem fordult elő, hogy 

igazolatlan napok gyűljenek fel. 5 igazolatlan hiányzást követően kötelesek vagyunk a Jegyző felé jelezni a 

gyermek hiányzását.  

Egy a FONTOS!   Tudjunk a gyermekekről, hogy miért marad távol. Mert szeretjük őket, mert gondot 

viselünk rájuk, és szeretnénk megelőzni a kellemetlenséggel járó következményeket (igazolatlan napok, 

fölöslegesen megrendelt étkezés). 


