
Szülői kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához 

Alulírott szülő, gondviselő, ezúton kérem, a  

………………………………………………………………………………………………

….nevű gyermekemnek,  

……..év……………….hó……napjától-………év…………………hó……napjáig,  

az óvodai foglalkozásokról való távolmaradásának engedélyezését! 

Dátum: ………………………………………………… 

        

     …………………………………………… 

          aláírás (szülő, gondviselő) 

_________________________________________________________________ 

Óvoda tölti ki: 

A Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda, Kis utcai Óvoda (037344 OM azonosítója) 

Horváthné Ambrus Marianna óvodavezető a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (2)a 

bekezdése * alapján 

A hiányzó gyermek adatai 

Gyermek neve  

Az igazolt hiányzás ideje -tól -ig 

 

A fenti időszakra, házirendben meghatározottak szerint engedélyt adok a 

távolmaradásra, a hiányzást igazoltnak tekintem.  

Dátum: ……………………………………………… 

          

    …………………………………………………. 

    aláírás (az óvodavezető megbízásából az óvónő) 

*20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ „(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról 

egy egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztást igazolnia kel. 

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 házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

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

eleget tenni. 
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