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Házirend
Bölcsőde neve: Gólyafészek Bölcsőde
Címe:
2300 Ráckeve Gábor Áron utca l9
Telefonszáma:
06-24-518-775, 70-330-7193
Vezető neve: Bertalan Annamária
Vezető helyettes neve: Baracskai Erika
Házirendünk:
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet alapján készült.
A házirend általános szabályai
1.TAJ alapú nyilvántartás működik a bölcsődében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
alapján, melyről a szülő tájékoztatva van.
2. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői közösség véleményezési jogot gyakorol. A
házirend a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A házirend egy példányát a bölcsődébe történő
beiratkozáskor a szülőnek átadjuk.
3.A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre,
szülőkre, kisgyermeknevelőkre és más alkalmazottakra. Betartása és betartatása az intézmény
minden
dolgozójának joga és kötelessége.
4.A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart.
5.Az intézmény napi nyitva tartása: hétfőtől – péntekig 6,30 – 17,00 – óráig.
Az intézmény területén TILOS:
-A bölcsőde területén (épület és udvar) valamint a bejárattól 5 méteres körzetben dohányozni
TILOS! ( 1999.évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól)
-a szeszesital fogyasztása,
-kábító és bódítószer fogyasztása, tartása, árusítása
-alkohol és kábító vagy bódítószer által befolyásolt állapotban való megjelenés és tartózkodás
A bölcsődei ellátás megszűnik:
 a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. életévét betöltötte,
 a szülő írásbeli kérésére,
 annak a gyermeknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem
gondozható,
-Megszűnik annak a gyermeknek az ellátása, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint
egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi
gyermek fejlődését, ellátását.
 ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybe vevő vagy a törvényes képviselője a tárgyhavi
befizetés időpontjától számított 60 nap után felszólítás ellenére sem fizeti be,
 a házirendben meghatározott szabályok ismételt súlyos megsértése,
 az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe,
-A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti
ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve
törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés

kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat.

Házirend súlyos megsértésének minősül és az Intézményvezető a jogviszonyt felmondhatja az
alábbi esetekben
 agresszív viselkedés: gyermek vagy dolgozók megfélemlítése, veszélyes fenyegetés, másokat
gyalázó, káromkodó beszéd, nyugalom megzavarása,
 verekedés, testi sértés (idetartozik a 8 napon belül gyógyuló sérülés is),
 intimszféra durva megsértése,
 alaptalan gyanúsítás, becsületet sértő valótlan dolog állítása,
 az Intézmény jó hírnevét sértő magatartás az Intézmény falain kívül (rágalmazás, hitelrontás stb.
bármilyen formája),
 szándékos rongálás, ablak, ajtó, gipszkarton falak, berendezési tárgyak összetörése,
 lopás, intézményi vagy egymás személyes holmijának eltulajdonítása.
A bölcsődébe bevitt tárgyakkal kapcsolatos szabályok
- Otthoni kedvenc játékukat, tárgyukat behozhatják a gyermekek a bölcsődébe, ha az egyéb –
egészségügyi, tűz- és balesetvédelmi- szempontból megfelelő, de felelősséget nem tud vállalni az
intézmény.
- A gyermek napközbeni ellátásához szükséges meghatározott dolgokat a szülőnek kell biztosítania.
(pl. benti ruha, váltó ruha, cipő..stb.)
- Fülbevalóval, lánccal, nyakba akasztott cumival balesetveszély miatt gyermeket bölcsődében nem
fogadunk, még a szülő felelősségvállalása esetén sem.
- Az intézmény területére állatot behozni tilos!
- Tilos a gyermekek részére házi készítésű ételt, italt behozni az ÁNTSZ előírása szerint.
(9/1985.(X.23.) EüM-BkM rendelet)
A bölcsődébe érkezéssel és távozással kapcsolatos szabályok

-A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy gyermekeik tisztán, ápoltan érkezzenek a
bölcsődébe.
-Kérjük a szülőket, hogy a bölcsődébe való bevétel előtt, gyermekeiket szükség szerint
öltöztessék át, a gyermek korától függően kínálják fel a bili, vagy a WC használatát.
Tájékoztassák a kisgyermeknevelőt a gyermek hogylétéről, az otthoni eseményekről.
Hazavitelkor a kisgyermeknevelő beszámol a napi történésekről és átadja a szülőnek a
gyermeket. Ekkor ismét a szülő feladata a gyermek utcai ruhába való átöltöztetése.
A bölcsőde általános napirendje:
6,30 – 8,15 óra Érkezés a bölcsődébe
8,15 - 8,40 óra Reggeli
8,40 -10 óra
Szabad játéktevékenység a szobában , vagy az udvaron
10 óra
Tízórai
10,15 -11,30 óra
Szabad játéktevékenység, szükség szerint fürdőszobai tevékenységek
11,30-12 óra
Ebéd
12-14,45óra
Csendes pihenő, alvás
14,45-15,15 óra Uzsonna
15,15 - 17 óra
Folyamatos távozás, közben szabad játék
1. Bölcsődei csoportban az a kisgyermek gondozható, aki nem veszélyezteti önmaga és társai testi
épségét.
2. Kérjük a kedves szülőket, hogy az étkezések nyugalmát ne zavarják. Az étkezések előtt vagy
után jöjjenek.
3. A bölcsőde felelősséget csak azért a gyermekért vállal, akit a szülő, ill. a kísérő átad a csoportban
tartózkodó nevelőnek.
4. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő által írásba megbízott személy viheti el, 14 éven aluli
gyermek, a feladattal nem bízható meg.

5. Elvált vagy válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet szerint megállapított, szülői felügyeleti
6.
7.
8.
9.

jogot gyakorló anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben nincs ilyen döntés, mindkét
szülő élhet ezzel a jogával.
A bölcsődei átadóban kérjük, csak a legszükségesebb dolgokat tárolják, mert a hozott tárgyakért
felelősséget, nem tudunk vállalni.
A törvényes képviselő engedélyezi gyermeke bölcsődei életének fényképezését a
kisgyermeknevelők részére.
Átadásnál a szülő öltözteti a gyermeket, ha bármilyen probléma volt kérjük, közölje a
kisgyermeknevelővel (kiütés stb.).
Ha a gyermekért érkező szülő nem cselekvőképes (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása
stb.) a gyermek nem vihető el az intézményből. Ilyen esetben értesítjük a másik szülőt vagy a
gyermek egyéb hozzátartozóját, ha ez nem lehetséges, intézkedünk a gyermek biztonságos
elhelyezéséről

10. A gyermek kerékpárral történő bölcsődébe hozatalakor és elvitelekor kérjük,
szíveskedjenek a kerékpárt az arra kialakított helyre biztonságosan elhelyezni.
11. Kérjük Önöket, hogy a bölcsőde területére kutyát ne hozzanak be, ne kössék ki a bejárati
kapuhoz, mert a bölcsődébe érkező gyermekek körében ez félelmet kelthet.
12. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekek személyiség jogainak védelme érdekében
a bölcsőde területén csak úgy lehet fényképet, vagy videó felvételt készíteni, ha azon csak
a saját gyermeke szerepel. Amennyiben a saját gyermekén kívül más gyermekek is
szerepelnek a képen, illetve a videó felvételen, akkor azt csak az érintett szülők
hozzájárulásával jelenítheti meg közösségi oldalakon, egyéb esetben tilos!
A gyermek és szülő jogai:
 A gyermek joga, hogy:
-emberi méltóságát tiszteletben tartsák
- a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben
részesüljön
-segítséget kapjon a saját családjában való nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához
- sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő
különleges ellátásban részesüljön
- a bántalmazással, az elhanyagolással szemben védelmet és biztonságos ellátást kapjon
 A szülő joga, hogy
- megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását, nevelését bízza
- megismerje a gondozási, nevelési elveket
- tanácsot, tájékoztatást kapjon a gondozónőtől
- a bölcsőde működését illetően véleményt mondjon, javaslatot tehessen
 A szülő kötelessége, hogy
- biztosítsa gyermeke rendszeres bölcsődelátogatását
- a gyermek megfelelő ruházatáról, annak tisztántartásáról gondoskodjon
- a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel
- együttműködjön az intézményi adatszolgáltatáskor a szükséges adatokat megadja
- az intézmény házirendjét betartsa
- a kialakított napirendhez alkalmazkodjon
- a megállapított étkezési térítési díjat minden hónapban befizesse
Fizetési kötelezettségek Az étkezési és személyi térítési díjak befizetése minden tárgy hónap 10.
napjáig történik csekken vagy a bölcsőde által megadott bankszámlára átutalással. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-a valamint A
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet
szabályozza a bölcsődei nevelésben részesülő gyermekek tekintetében az ingyenes és kedvezményes
gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat.
Amennyiben fizetési gondjai vannak, keressék meg a bölcsőde vezetőjét.

Betegséggel kapcsolatos szabályok
1. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,50C és
ennél magasabb hőmérsékletű) antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét
nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell.
2. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösségbe lázas (38C fok és ennél magasabb
hőmérsékletű) antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az
intézményt. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.
3. A gyermek távolmaradásának okát, kérjük jelentse, ha betegség a távolmaradás oka minden
esetben kell az orvosi igazolás. A távolmaradás jelentését a bölcsődei telefonszámon tegyék meg.
4. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő adjon tájékoztatást, hogy annak megfelelően
tudjuk ellátni gyermekét, ehhez szakorvosi igazolás szükséges.
5. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő
értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám.
Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi
ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. A bölcsődeorvos kitiltó és vizsgálatokra
vonatkozó utasításait kérjük betartani.
6. Gyógyszert a szülő a gyermek részére csak a bölcsőde orvossal történt megbeszélés után hozhat a
bölcsődébe.(névvel ellátva, eredeti csomagolásban, adagolás feltüntetésével).
1. A bölcsőde orvosa Dr. Csernyi Zsuzsanna. Nyomon követi a gyermekek egészséges fejlődését.
Javaslatait,
kérjük vegyék figyelembe
Kapcsolattartással és panaszjoggal kapcsolatos szabályok
 A szülőnek lehetősége van gyermeke fokozatos beszoktatására. Időtartama két hét. Az első
héten a szülővel együtt, a második héten már az ő állandó jelenléte nélkül, fokozatosan emelt
idővel történik.
 A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő
beszoktatáson túl, a szülő-kisgyermeknevelő napi találkozásaira, az üzenő füzetben történő
információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak
a
bölcsőde életébe való betekintésre is.
 A gyermekekről információt, tájékoztatást csak a nevelők, az intézményvezető adhat.
 A kölcsönös tájékoztatás érdekében kérjük, hogy személyes adatok, telefonszámok változását
jelezzék a kisgyermeknevelőknek.
 Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi
állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak
 Egyéb, a gyermek nevelésével és ellátásával kapcsolatos észrevételeiket is szívesen fogadjuk
 Panasz esetén forduljanak szóban, vagy írásban az intézmény vezetőjéhez.
 A panaszjog gyakorlásával megkereshető személyek neve és elérhetősége minden az
átadókban, jól látható módon kifüggesztésre kerül a szülők tájékoztatása érdekében.
 A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik , a fórum tagok neve és elérhetősége
kifüggesztve megtalálható.
 A szülők véleményüket, ötleteiket, észrevételeiket, panaszaikat az átadóban elhelyezett ládába
helyezhetik.
 Megértésükre számítva, az együttműködés érdekében, kérjük, hogy tartsák tiszteletben a
HÁZIREND - ben foglalt szabályokat!
Ráckeve, 2018.11.05.

Megértésüket köszönjük!

Bertalan Annamária
intézményvezető
Érdekképviseleti Fórum elnöke

