
Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                

 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 
web: pitypangszeged.hu  

 

Eljárásrend a hiányzások igazolására 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek 

és felnőtt látogathatja! 

Az a felnőtt, akinek a koronavírus gyanú miatt mintavételre kerül sor, gyermekét sem 

hozhatja aznaptól óvodába! 

Három munkanapon túli hiányzás esetén csak orvosi igazolással jöhet a gyermek 

óvodába! 

Az EMMI Protokoll 2.1. pontja szerint: 

"Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 
intézménybe." 

Tehát vagy a kórházi kezelőorvosa, vagy a lakóhelyén a háziorvosa elővigyázatosságból 

indokoltnak tartja, hogy a tartós betegsége miatt a tanuló ne menjen közösségbe, akkor 

az általa kiadott igazolást az intézménynek el kell fogadnia. 

Gyermek és felnőtt is csak akkor vehető vissza a közösségbe, ha a koronavírusra utaló tünetek 

kezdete óta 10 nap eltelt, több mint 3 napja láztalan, és több mint 3 napja nincsenek légúti 

tünetei, és orvosi igazolással rendelkezik! 

"Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, 

máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi 

igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell 

tekinteni." 

A hatályos köznevelési jogszabályok pontosan szabályozzák a gyermek/tanuló hiányzásának 

nyilvántartási és igazolási szabályait. 

A 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről szóló intézkedési tervben határozzák meg az óvodák, iskolák 

teendőit. (A protokoll letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról.) 

A protokoll bevezetése és alkalmazása a köznevelési intézményekben kötelező, annak 

végrehajtásáról az intézményvezető köteles gondoskodni. 

A protokoll 8. fejezet szabályozza a tanulói hiányzások kezelését. Ezt az óvodai hiányzásokra 

is alkalmazni kell. 

 

 



Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                

 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 
web: pitypangszeged.hu  

 

 Eszerint csak két esetben igazolt a tanköteles/óvodaköteles gyermek hiányzása: ha a 

tartós betegsége miatt veszélyeztetett, és erről orvosi igazolással rendelkezik, illetve ha 

hatósági karantént írtak elő számára. 

Rendkívüli esetekben, a házirend alapján/ egyedi kérelem/ az óvodavezető egyéni elbírálás 

alapján  adhat felmentést az óvodalátogatás alól. 

 

Kérem a  fenti jogszabályok figyelembe vételét! 

 

Vigyázzunk egymás egészségére! 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Lévai Tamásné 

Szeged, 2020 11.20 

 


